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  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 

 أما بعد     نبي بعده احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال

 -سبحانه وتعاىل  -فإن طلب العلم الرشعي من أفضل النوافل والقربات إىل اهلل 

ق من سلك طريق العلم النافع نة وإماتة للبدعة واملوف  سرفع اجلهل وإحياء لل الذي فيه

بالتي هي أحسن موافقًا  -عز وجل  - زق العمل الصالح واجتهد يف الدعوة إىل اهللور  

ومن نعمة  ،وهلذا تسابق طلبة العلم حلضور دروس العلامء الرباننيملسو هيلع هللا ىلص حممد  هلدي نبينا

 ة التي ألقاهابعض الدروس والدورات العلمي   أن حرضنابعلينا  -تبارك وتعاىل  - اهلل

ا يف من   ومسامهةً  - حفظه اهلل تعاىل - خالد بن عبدالعزيز اهلويسني فضيلة شيخنا الشيخ

فرائد » :جمتهداً  هاتسمي منوعة ( فائدة0011) إخراج بعض ٍ ٍمن علم شيخنا مجعنا

 .(0)«الفوائد من جمالس العلم

 ،الطيبوالرزق  ،الصالحوالعمل  ،النافعنسأل اهلل العيل القدير أن يرزقنا العلم 

وصىل اهلل وسلم  ،الكريملوجه  وأن جيعل أعاملنا وأقوالنا خالصةً  ،املتقب لوالعمل 

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبارك

 عفو ربه القدير الفقري إىلكتبه 

 د ناصر بن سعيد بن سيف السيفأبو خال

 ولوالديه ومجيع املسلمني له غفر اهلل

 هـ50/9/0251

 

                                           
ات ورسائل واستفتاءات هذه الفوائد مجعتها من عدة دروس ودورات علمي ة ولقاءات وكتيب (0)

عدم ترتيب  عىلمقدمًا  ، ونعتذرتعاىل لفضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبدالعزيز اهلويسني حفظه اهلل

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. ،هذه الفوائد وتبويبها
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 (0) نةفضل العلم والتمسك بالكتاب والس

 سسس

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 

 هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل أعاملنا، من هيديه اهلل فال مضل له ومن يضلل فال

وحده ال رشيك له وأن حممدًا عبده ورسوله أدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة 

 :أما بعد وتركنا عىل املحّجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ملسو هيلع هللا ىلص

ِّ َوالتَّْقَوى َوََل َتَعاَونُ ]يقول جل وعال: 
ْثمر َوالُعْدَوانر َوَتَعاَوُنوا َعََل الِبر  [وا َعََل اإلر

ي ُخْسر  * َوالَعْصر ] ويقول جل وعال: ،{2}املائدة: ْنَساَن لَفر يَن َآَمنُوا  * إرنَّ اإلر إرَلَّ الَّذر

اتر  اِلرَ ُلوا الصَّ ِْبر  َوَعمر ويقول جل  ،العرص{سورة }[ َوَتَواَصْوا براَِلقِّ َوَتَواَصْوا برالصَّ

َي َأْحَسُن إرنَّ َربََّك اْدُع إرََل َسبري]وعال:  ْم برالَّتري هر ْكَمةر َواملَْوعرظَةر اَِلَسنَةر َوَجادرْْلُ لر َربَِّك براِلر

ينَ   . {521}النحل:[ ُهَو َأْعَلُم برَمْن َضلَّ َعْن َسبريلرهر َوُهَو َأْعَلُم براملُْهتَدر

ه أنه عند مسلم وأمحد من حديث أيب رقية متيم الداري ريض اهلل عنملسو هيلع هللا ىلص  وصح عنه

هلل ولكتابه ولرسوله  قلنا ملن يا رسول اهلل؟ قال: –كررها ثالثًا  –الدين النصيحة »قال: 

بإسناد جيد عند الرتمذي من حديث أنس ملسو هيلع هللا ىلص  وصح عنه ،«وألئمة املسلمني وعامتهم

قالوا: يا رسول اهلل: وما رياض إذا مررتم برياض اجلنة فارتعوا. »ريض اهلل عنه أنه قال: 

يد ملسو هيلع هللا ىلص  وصح عنه ،«حلق الذكر :اجلنة؟ قال بإسناد حسن عند الرتمذي وعند ابن مح 

بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضوا  عليكم»وغريمها أنه قال: 

وزاد  «عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

                                           
كلمة ألقاها فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبدالعزيز اهلويسني حفظه اهلل تعاىل يف جامع  (0)

واحلمد  هـ،01/9/0241عنه يف حمافظة اخلرج يف يوم السبت املوافق  تعاىل الفاروق ريض اهلل

 هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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يف ملسو هيلع هللا ىلص  وصح عنه ،نعوذ باهلل من الضاللة «وكل ضاللة يف النار»النسائي بإسناد قوي: 

يف أمرنا ما ليس منه  من أحدث»الصحيحني من حديث عائشة ريض اهلل عنها أنه قال: 

ويف رواية  «من عمل عماًل ما ليس منه فهو رد»ويف رواية عند مسلم وغريه:  «فهو رد

ه فيه لني وأصل وإسناد «من عمل عماًل مما ال جيوز فهو رد»أيب داود الطياليس بإسناده: 

  من حديث عائشة ريض اهلل عنها.نياحلديث يف الصحيح

من أعظم ما يتقرب به العبد إىل ملسو هيلع هللا ىلص  التمسك بكتاب اهلل وبسنة نبيه أهيا األخوة:

العلم إن تروى باألسانيد الصحيحة وملسو هيلع هللا ىلص  اهلل تعاىل؛ فآيات اهلل تتىل وأحاديث نبيه

 يتقرب هبا العبد إىل اهلل سبحانه وتعاىل. إلنس واجلن هلي أعظم مالوالعمل هبا وتبليغها 

ذ كر يف ترمجة اإلمام مالك أن من كان يف زمانه ومن كان قبله وبعده يعمل من أهل 

 العلم والعبادة أكثر من عمل اإلمام مالك.

سبحان »الذهبي حتى قال:  اإلمام اظ ومنهموهذا الكالم مل يرتضه مجع من احلف  

 .«وس لتبليغه أليس هذا عمل يفوق عمل العاملني املتعبديناهلل أين تبليغ العلم واجلل

عبداهلل الذهبي فروايات اإلمام مالك وأسانيده ومسلسالته الذهبية بينه  أباصدق 

وفيها نافع عن ابن عمرو فيها حممد بن إدريس الشافعي عن مالك عن ملسو هيلع هللا ىلص  وبني النبي

س عن ابن عمر وقد در   فيها أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافعونافع عن ابن عمر 

؟! بىل تعليم العلم عمل عظيم أليس هذاملسو هيلع هللا ىلص  اإلمام مالك يف مسجد رسول اهلل

 .ينبداملتع وتبليغه أعظم من عمل العاملني نةبالكتاب والس

د لكان الذي يتعلم العلم يتعلم العلم ويعمل به ويبلغه واآلخر يتعب   اً فلو أن إنسان

 ويعمل به ويبلغه أعظم األجر.

وأشار  –لو أين أعلم بأن السيف جيري عىل هذه »والسلف يقول: أحد  قد كانو

قبل أن يميض السيف ملسو هيلع هللا ىلص  وأستطيع أن أبلغ حديثًا من حديث رسول اهلل –إىل حلقه 

 .«وأستطيع لفعلت
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منك واحد وهذا الواحد يروهيا لعرشة  غت حديثًا أو آيًة للناس سمعإذا بل  

ئة يبلغوهنا إىل ألف واأللف يبلغوهنا إىل مليون أو إىل وهؤالء العرشة يبلغوهنا ملئة وامل

األجيال فكم يف هذا من  تقرؤهف ويبقى هذا الكتاب سنني جمتمع إىل بلد إىل كتاب يصن  

 األجر.

 وهبذا روينا بإسناد متصل من طريق احلافظ الصابوين بإسناده عن جده إىل الزهري

نة  تعليم»قال:   من هذا الثقة الثبت الزهري فهذا أثر عظيم «ئتي سنةاأفضل من عبادة مس 

 .تعاىل رمحه اهلل

اظ وأهل العلم بني أيدينا وهذا كتاب صحيح البخاري له أكثر هذه كتب احلف  و

وما زال يروى بني أظهرنا وقبله وبعده من احلّفاظ وأهل العلم سنة  ئتيامن ألف وم

ل أجره من غري أن ه وله أجره فمن دل عىل هدى فله مثؤفكم حديث نسمعه ونقر

 ينقص من أجورهم يشء.

ل ودالئ «الدال عىل اخلري كفاعله»: ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف مسند أمحد بإسناد فيه لني قوله

 نة.الصحة تشهد له من الكتاب والس

من دل عىل هدى فهل مثل أجره من غري أن »: ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف صحيح مسلم قوله

 .«ينقص من أجورهم شيئ

ان عن د من طريق مسدد بن مهرهد عن يحيى القط  عند أمحملسو هيلع هللا ىلص  وكام ثبت عن النبي

عبدامللك بن سليامن عن عطاء بن أيب رباح عن أيب أيوب وهذا إسناد متصل ووهم من قال 

اظ أن عطاًء سمع من أيب أيوب أن عطاء مل يسمع من أيب أيوب وقد رصح مجٌع من احلف  

 .«يشءأن ينقص من أجره كان له مثل أجره من غري  ر صائمً من فط  »واحلديث متنه: 

فانظر إىل هذا احلديث فهل أجور الصائمني مثل بعض ألن بعضهم منذ أن صام 

ح مثاًل ألفي مرة وقرأ نصف القرآن أو ربع القرآن أو ثلث إىل أن أفطر وهو يف ذكر فسب  

 القرآن وهناك من خيتم القرآن كل يوم.
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لشافعي قال ابن أيب حاتم: صح بإسناد متصٍل صحيح عند ابن أيب حاتم يف ترمجة ا

 .«كان الشافعي خيتم يف رمضان وهو يف الصالة ستني ختمة»حدثنا الربيع وقال: 

بة ونميمة إذًا هذا الصائم هل يكون مثل الذي منذ أن صام إىل أن أفطر وهو يف غي

واملحرمات وعاق لوالديه وقاطع رمحه وإن خرج إىل الشارع  شويشاهد التلفاز والد

زوجه وولده وأهله فهل أجره مثل أجر  سلمني ولعنهم وإن دخل بيته سب  امل سب  

 الصائم األول؟ نقول: ال.

 رته كان لك مثل أجره.فأنت إذا جئت إىل مثل ذلك الرجل الصالح وفط  

ثم احرتز النص  «كان له مثل أجره»: ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت عظم وفقه هذا احلديث بقوله

 .«ءيشمن غري أن ينقص من أجره »: ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله

إذًا هذه فضيلة أن تدعو أمثال هؤالء فيكون لك األجر مثلهم ليس ألنه صائم 

وهذا يكون من رجى قبوهلا فقط ولكن بام فعل هذا الصائم من احلسنات الكثرية التي ي  

 نة وتبليغها.العلم والعمل بالس

«صالة قيام رمضان»نة العلم والعمل بالسوانظر بأن من 
ا أربعة ويكفينا أن فيه (0) 

ها مل يسم   «قيام رمضان»أحاديث صحيحة مسندة يف الصحيحني وغريمها بأن اسمها 

 لنا أن هنجر النص الصحيح. يوال ينبغ «صالة الرتاويحملسو هيلع هللا ىلص » النبي

 ومل يأت   «قيام رمضان»: ذكر فيهاملسو هيلع هللا ىلص  نة وأقوال الرسولكم من األلفاظ يف السو

 بالرتاويح. يف تسمية قيام رمضان اً حديث حتى وإن كان ضعيف

 صالة الرتاويح؟!تسمية إذًا كيف جاءت 

                                           
سمعت شيخنا الشيخ خالد بن عبدالعزيز اهلويسني حفظه اهلل تعاىل يقول يف الكلمة التي ألقاها  (0)

ظة اخلرج يف يوم األربعاء املوافق يف جامع الوليد بن عبدامللك رمحه اهلل تعاىل يف حماف

هـ: )أن هناك أربعة أعامل يف رمضان من حافظ عليها يرجى أن يكون ممن أ عتق 04/9/0251

 والصالة يف مجاعة املسلمني(. ،والصدقة رمضان،وقيام  القرآن،من النار وهي: قراءة 
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 ويرتاحون ومن هنا سموها نيكان الناس يصلون بعد القرن األول والثاين تسليمت

 تراويح.

نة، ففي بعض الروايات دة طويلة موافقة يف اجلملة بالسوقد كانت التسليمة الواح

للشيوخ وذلك من طول  الصحيحة أهنم كانوا يعتمدون عىل العيص، هذا للشباب ليس

 القيام يف الصالة.

كانوا يصلون وال خيرجون أحيانًا إال مع طلوع الفجر ملسو هيلع هللا ىلص  وأما الصحابة مع النبي

 .«-السحور –خشينا أن يفوتنا الفالح »كام صح عنهم يف الصحيح وغريه ويقولون: 

ر شد املئز»: ملسو هيلع هللا ىلص  يف العرش األواخر فقد جاء يف احلديث الصحيح أنهملسو هيلع هللا ىلص  وأما النبي

أحيا ليله بالذكر والصالة والتسبيح من صالة العشاء إىل أن  «وأيقظ أهله وأحيا ليله

علاًم وعماًل  كثريًا من املسلمني أضعفنة ولكن ى أن يفوته الفالح؛ فهذه هي السخيش

يصلون الرتاويح التي اسمها قيام رمضان ثم يضعفون ويمكثون ثالث أو أربع ساعات 

ملسو هيلع هللا ىلص  ما ورد عن الرسول»ي يسموهنا القيام ويأيت جاهل ويقول: ثم يصلون مرة أخرى الت

أنه ملسو هيلع هللا ىلص  والذي ورد عن الرسولملسو هيلع هللا ىلص  مما ورد عن الرسول ئاً فنقول له: وأنت تفعل شي

يحيي ليله من صالة العشاء إىل قبل طلوع الفجر ولكن نحن ضعفنا وقطعنا وتركنا راحة 

نة  ثالث ساعات أو أربع ساعات أقل أو أكثر ثم نصيل القيام وإال فاملواصلة هي السُّ

ولكن دعت احلاجة للناس وق طع هذا الوقت ويقومون ستني أو أربعني دقيقة ويف 

احلمد هلل »السنوات املتأخرة يتفاخر بعض الناس باخلروج مبكرين ويقول بعضهم: 

نة وقد كانوا يقومون ويعتمدون ل له: حتمد اهلل عىل خمالفة السنقو «نصيل أربعني دقيقة

 ون خروج الفجر وفوات الفالح.ش العيص وخيعىل

من قام »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص  وقد روينا يف الصحيحني بإسناد متصل صحيح عن النبي

ويف رواية بإسناد جيد بمجموع طرقه  «رمضان إيمنًا واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه

 .«ما تأخر»عند أمحد وسعيد وغريمها وهو حسن لغريه: 
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إيامنًا: تصديقًا »املعروف بالصحيح:  «التقاسيم واألنواع» :ابهيف كتقال ابن حبان 

 .«األجربوقيل: طلبًا من الثقة  ،: إخالصًا واحتساباً 

 ريض اهلل عنها نة صالة قيام رمضان إحدى عرشة ركعة كام يف حديث عائشةوالس

أن عمر بن اخلطاب أقام الصحابة »يف الصحيحني وكام عند أيب شيبة بإسناد حسن: 

 .«رهم بأن يقوموا إحدى عرشة ركعةوأم

كل حديث موقوف أو مرفوع أن قيام رمضان أكثر من إحدى عرشة ركعة فهو  إذاً 

نة من فعله ة أن قيام بومن فعل الصحاملسو هيلع هللا ىلص  منكر أو موضوع أو ضعيف أو شاذ؛ فالسُّ

 رمضان إحدى عرشة ركعة.

السالم وروينا بإسناد صحيح متصل عن أمحد وأهل السنن أنه عليه الصالة و

 .«من قام مع اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام ليلة»قال: 

يصيل يف احلرم أو يف  اً ومعنى: ينرصف بأن يفرغ من صالته وعىل هذا لو أن إنسان

ن أو أكثر فال يفرغ من الصالة حتى يفرغون من الصالة شفعًا ابعض املساجد وهلا إمام

 ووترًا.

ابن خزيمة يف صحيحهام من حديث وروينا بإسناد متصل صحيح عن ابن حبان و

عمرو بن مرة اجلهني ريض اهلل عنه قال: جاء رجل من قضاعة فقال: يا رسول اهلل شهدت 

وقمته.  أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل وأقمت الصالة وأديت الزكاة وصمت رمضان

 .«من مات عىل هذا كان من الصديقني والشهداء»: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل

بكر الصديق  واألنبياء فأب بعد يكون من الصديقني الدرجة الثانية التي سبحان اهلل

صفة له ليس نسبًا فأنت صديق إذا قمت وعملت هبذا  «الصديق»ريض اهلل عنه سمي 

قيام رمضان خلف اإلمام ويصيل ركعتني ويستكثرمها يف ط املسلم احلديث فكيف يفر  

ينتهي اإلمام فليس كل يوم تصيل هذه عىل اهلل وال تفكر بأن خترج من الصالة حتى 

الصالة وليس كل شهر تصيل إال من كان معذورًا بالعمل أو بالسفر أو رضورة أو نحو 
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ل أو ذلك فهذا معذور وال ترتك قيام رمضان بحجة أنه يكفيني أو بحجة اإلمام طو  

أهيا املسلم  أو اجلو حار يف املسجد أو اجلو بارد يف املسجد، ولكن استحرض اإلمام قرص  

 هذه الفضائل وال تفوتك.

واجعلنا هداة مهتدين وصاحلني  ،وعلمنا احلكمة والتأويل ،اللهم فقهنا يف الدين

تنا عىل اإلسالم واإليامن  ،نةيينا عىل اإلسالم واإليامن والسمصلحني، اللهم أح وَأم 

بارك عىل نبينا وصىل اهلل وسلم و ،واجعل آخر كالمنا من الدنيا ال إله إال اهلل ،والتوحيد

 .(0)حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

                                           
يف       هـ50/9/0241افق تم الفراغ من كتابة هذه الكلمة بعد صالة الفجر من يوم اإلثنني املو (0)

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. ،مسجد سفيان الثوري بمحافظة اخلرج
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 من جمالس العلم فرائد الفوائد

 .املراد بالقرآن هو ما بني الدفتني من سورة الفاحتة إىل سورة الناس (0

وإليه  أل غري خملوق منه بدواجلامعة عىل أن القرآن كالم اهلل منز  نة السأمجع أهل  (5

 .نةاب والسيعود وعىل ذلك األدلة من الكت

 .أي ي رفع من الصدور والسطور وهي من عالمات الساعة« إليه يعود»: املراد بقوله (4

ادل بل يعل م وت رفع عنفإنه  واجلامعةنة السمن اعتقد غري اعتقاد أهل  (2  .الشبهة هال جي 

من  اً رجكافر كفرًا أكرب خمفإنه  فيهالقرآن خملوق أو أنكر حرفًا منه أو شك  نإ :من قال (0

 .امللة

القرآن فإنه  دي  إذا ق  و كل كتاب أن زل عىل نبي ف يسمى قرآناً فإنه  طلقالقرآن إذا أ   (1

تبملسو هيلع هللا ىلص الكريم الذي أ نزل عىل حممد   .وهو ناسخ ملا قبله من الك 

 اهغري خملوق ال يصح ولكن معن لمنز   بأن القرآنملسو هيلع هللا ىلص كل حديث مرفوع إىل النبي ( 1

 .صحيح

فظ يف الصدور وق رأ كالم اهلل يس (1 تب يف الصحف وح  مى كالم اهلل حتى وإن ك 

 .عز وجل وغريها فهو كالم اهلللسنة باأل

 .ل فيه إثبات صفة العلو هلل عز وجلقول أن القرآن منز   (9

( القرآن كالم اهلل وهو صفة ذاتية وفعلية ال تنفك منه سبحانه وتعاىل متى شاء تكلم 01

 .سبحانه وتعاىل

املخاصمة يف القرآن ورؤية اهلل والقدر حمرمة الكالم و»: اإلمام أمحد رمحه اهللقال  (00 

 .«عندنا

ل أو توقف بأنه خملوق أو غري خملوق فهو كافر  من توقف يف القول بأن القرآن (05 منز 

  .كفرًا أكرب
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وقال مقولته سنة  نوصرب اإلمام أمحد رمحه اهلل يف الفتنة وكان عمره سبع وسبع( 04

 .إذا نطق اجلاهل بجهله وتأول العامل متى يظهر احلق: شهورةامل

من جاءك يناظر يف القرآن فقل له إين ليس يف شك من »: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (02

 .«ديني وأعطه الدليل وال تكلمه

 .من ناظر بال علم زاغ قلبه وقرب هالكه (00

 .القرآن فيه آيات اهلل املتلوة (01

 .بآيات اهلل املتلوة وأما احللف باآليات الكونية فال جيوز جيوز احللف (01

األوىل املصحف يف اليد ال يصح مرفوعًا وإثبات القسم بوضع  هكل حديث في (01

 .ترك هذا الفعل

ه سم اهلل القدوس وهو املنز  اعتبارًا بااحلديث القديس ليس قرآنًا ويسمى قدسيًا  (09

 .ونقص عن كل عيب

 .أن القرآن كالم جربيل عليه السالم :غريهم يقولونأهل البدع و (51

يف املنام اإلمام أمحد رمحه اهلل بأن عليه تاجًا ونعلني من ذهب فسأل عنها  رؤَي  (50

صحيح من طريق  هذه الرؤيا سند. و«لالقرآن منز  : أكرمني ربى بقويل»: فقال

 .احلاكم والذي رأى الرؤيا إبراهيم احلريب رمحه اهللأيب عبداهلل 

يف صدره من  بأن اإلمام يقف يف صالة الفجر وال جيد شيئاً » :ورد عند ابن ماجه (55

 .«وال جيد شيئًا فيه وهذا يف آخر الزمان القرآن ويفتح املصحف

 .إن قال بالفتح فال بأسمصحف بكهر امليم و :األفضل أن يقال (54

تعبد بتالوته كاماًل غري ناقص ليس (52  .الرافضة كاعتقاد القرآن كتاب اهلل ي 

 .وحيان من السامء ومها مصدران للترشيع إىل قيام الساعةنة السالقرآن و (50

 .وجل فال يرجع لصحته القرآن حمفوٌظ من اهلل عز (51
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َوَما ]: فيكون اخلرب بعدها وإذا جاء قوله[ َوَما َأْدَراكَ ]: ( إذا جاء يف القرآن قوله51

يَك   .ها وال يف موضع آخرفال يكون اخلرب بعد [ُيْدرر

ََمءر ]: ( إذا جاء حرف القسم فإن الكلمة التي بعدها تكون مكسورة مثل قوله51 َوالسَّ

قر  َحى] :إال إذا تعذر ذلك مثل قوله [َوالطَّارر  .فال يمكن كهر األلف [َوالضُّ

 .يف القرآن إال هلل وال جيوز أطالقها لغريه «تبارك»كلمة  مل تأت   (59

يد تفسري ي وتفسري الطرب (41 يف  ابن أيب حاتم استفاد منها ابن كثريوتفسري عبد بن مح 

ر املنثور يف التفسري باملأثور» كلها السيوطي يف تفسريه هاومجع تفسريه  .«الدُّ

اتر ] ورد يف القرآن لفظ (40 اِلرَ ُلوا الصَّ يَن َآَمنُوا َوَعمر ومخسني  اً وبمعنامها سبع[ الَّذر

 .مرة

 .بمعنى اليقني كل ظن يف القرآن (45

مة للبرش وال جيوز إطالقها عىل رب البرش وكذلك ال جيوز عال  اسم  جيوز إطالق (44

 .م للبرش وجيوز إطالقها عىل رب البرشعال  اسم  إطالق

 .حديث ضعيف «نية املؤمن خري من عمله»: حديث (42

ولكن معناه كل حديث بأن ما بني األرض والسامء خملوق إال اهلل والقرآن ال يصح  (40

 .صحيح

تب األنبياء نزلت يف شهر رمضان ولكن فيها ضعف (41  .وردت أحاديث عىل أن ك 

خارجها  وأختم القرآن والدعاء عنده يف الصالة  يف دعاءمل يثبت حديث مرفوع  (41

ورد كان من فعل بعض الصحابة كأنس بن مالك ريض اهلل عنه وابن مسعود  وما

 .بعني جماهد رمحه اهلل وغريهريض اهلل عنه وكذلك من التا

 .كل حديث بتحريم أخذ األجرة يف تعليم القرآن ال يصح (41

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي( ال يصح حديث يف دعاء ختم القرآن يف الصالة وليس ممن كان يفعله 49

 .وال كبار الصحابة
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 .استحب بعض السلف دعاء ختم القرآن خارج الصالة (21

ه ؤالذي يقرأفضل من ن نظرًا من املصحف أن فضل قراءة القرآب( ال يصح حديث 20

 .حفظًا كفضل الفريضة عىل النافلة

نة  (25 كام يف البخاري من  «حسبك»: أن تقولالقرآن إذا أردت أن توقف قارئ السُّ

 .بن مسعود ريض اهلل عنهعبداهلل حديث 

« صدق اهلل العظيم»: وال من املستحب بل هو حمدث جيب تركه وقولنة السليس من  (24

ليس فيه حديث ضعيف فضاًل عن أنه حسن أو القرآن وقراءة التوقف يف عند 

 .صحيح

أن قراءة القرآن بالتدبر وكثرة القراءة تكون األفضل بحسب ما يصلح  :التحقيق (22

 .قلب القارئ

مل ختصص طريقة  لفظ القتل فهو بالسيف ما من نةالسكل ما ورد يف القرآن و (20

 .ية والزاين املحصنرجم الزان: القتل مثل

 .يصح دليٌل عىل عدد األنبياء والرسل مل (21

 .من امللةًا و حلظة فهو كافر كفرًا أكرب خمرجمن قال إين غني عن اهلل ول (21

 .حديث حسن رواه الرتمذي «الرمحاء يرمحهم الرمحن»: حديث (21

 .«اروالنه»بزيادة  حديث مضطرب «صالة الليل والنهار مثنى مثنى»: حديث (29

 .من الصالة االنتهاءأنه مسح وجهه بعد ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت عن النبي  (01

أفضل وسيلة لعالج كرب النفس أن ينفق الرجل ما تكرب فيه يف سبيل اهلل ابتغاء  (00

 .وجل رضوان اهلل عز

ُقوا اهللَ ]: يؤتيه من يشاء قال اهلل تعاىل اهلل العلم مرتبط بالتقوى فهو فضل (05 َواتَّ

 .{282}البقرة: [ُكُم اهللَُوُيَعلِّمُ 
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جاء اجلدل يف القرآن مذمومًا يف تسعة وعرشين موضعًا إال يف ثالثة مواضع يف  (04

 .سورة النحل وسورة العنكبوت وسورة املجادلة

كل حديث يحدد بقاء غري املوحد يف النار بوقت ال يصح فخلوده يف النار أبديًا ال  (02

 .هناية له

ال تغرت بكثرة املصلني وازدحامهم عند أبواب »: ل رمحه اهللقال الشيخ ابن عقي (00

 .«املساجد ولكن انظر إىل معاملتهم مع أعداء اهلل

 . األمل أحسن العملمن قرص   (01

كلمة التقوى وكلمة التوحيد : هلا عدة أسامء منها «ال إله إال اهلل»: ( كلمة التوحيد01

ـالم وكلمة العروة الوثقى كلمة العاصمة وكلمة اإلخالص وكلمة اإلسالو

  .وكلمة اإليامن ومفتاح دار السـالم

شعر بالتعنت »: ( قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل01 إن كثرة السؤال من غري رضورة م 

 .«أو مفيض إليه وهو حرام وقد هنى الشارع عن القيل والقال وكثرة السؤال

 .من دون اهللكلمة التوحيد ال تنفع قائلها حتى يكفر بام ي عبد  (09

عبادة اهلل وحده ونفي مجيع ما يعبد من : جيب معرفة حقيقة كلمة التوحيد وهي (11

 .دون اهلل وإثبات ما أثبته اهلل

 .موجود يف الوجود إال اهللحق ال إله : التقدير املشهور لكلمة التوحيد (10

 .تنطق كلمة التوحيد بال مد وبال فصل (15

نة وترك  االبتداعطريق إىل  ألنهإال بالدليل  األصل يف العبادات املنع (14 السُّ

 .واملرشوع

كتبت القرآن يف »: ل قالئفعندما س   كتب القرآن بخط يده يف ثالث ليالٍ ي رجٌل  كان (12

ن ليالٍ  ثالث فشلت يده ووقع يف الكفر والردة  .«من لغوب يبخط يدي وما مس 

 .والعياذ باهلل



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

اه كام حصل يف قصة يونس نه اهلل ونج  م  أخوف من قال كلمة التوحيد بصدق يف  (10

 .عليه السالم

فقد وقع  قرآنأو النة السص أو شك بيشء يسري أو تنق  ملسو هيلع هللا ىلص من قدح يف نسب النبي  (11

 .يف الكفر األكرب املخرج من امللة فيكون كافرًا مرتداً 

 .«من نوى الكفر كفر باهلل عز وجل»: قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل (11

: اب اشرتاكه يف النبوة انقسم الناس إىل ثالث طوائفلمة الكذ  يعى مسد  اعندما  (11

قوا ذلك ومنهم من توقفوا  أنكروامنهم من  ذلك فهم مسلمون ومنهم من صد 

 .اركف   الطائفتنيعن ذلك وكل 

 .الصحابة مل يأولوا آيات الصفات بعدما بحثنا يف مسائل الصفات (19 

صحة السند : رمحه اهلل يف تفسريه عن غريه يعود ألمرين مها سبب تفوق جماهد (11

 .وقلة املالحظات

أين نجدك يف يوم القيامة فقال: ملسو هيلع هللا ىلص سأل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه النبي  (10

عند »: وإن مل نجدك فقال «عند امليزان»: وإن مل نجدك فقال «عند الرصاط»

 .رواه اإلمام أمحد «احلوض

بكر وعىل يمينه عمر بن اخلطاب والقبلة خلف  وعىل يمينه أبو ملسو هيلع هللا ىلصرب النبي ق   (15

 .رؤوسهم

 .إذا خرج املسيح الدجال تقرأ عليه أول عرش آيات من سورة الكهف :التحقيق (14

ملاذا مل يذكر املسيح الدجال يف القرآن وهو أشد فتنة من غريه وقد ذكر يأجوج ( 12

املسيح اسم  ملسيح الدجال معااسم  لكي ال خيتلط عىل الناس: ؟ قيلومأجوج

قول فيه نظر ذا الوه ألن شأنه حقري ومل يذكر: عيسى بن مريم عليه السالم وقيل

 .ألن يف القرآن ما هو حقري وذ كر

 .يف زمانه اشتهرت معجزات عيسى بن مريم عليه السالم يف وقت ظهور الطب (10
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 .املعايصوالذنوب  اإليامن ينقص حتى يبقى مثل الشعرة وذلك بسبب (11

 .«إذا سبحنا اهلل زاد اإليامن وإذا غفلنا نقص اإليامن»: قال بعض السلف (11

 .استقراءسمى تإذا أ خذت األحكام من أدلة متفرقة ومجعت ورتبت بأرقام  (11

 .( مجيع الصحابة يف اجلنة وخيتلفون يف الدرجات19

ر فمنهم منافقون مثل: امتاز املهاجرون بأهنم ال يوجد فيهم منافق بخالف األنصا (11

 .عبد اهلل بن أ يب بن سلول وغريه

اجلاهلية يرون السمع والطاعة لويل أن »: قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل (10

بالسمع والطاعة والصرب  هم عليه وذلك األمر مذلة فجاء اإلسالم بخالف ما

 .«عليهم وإن ظلموا ولكن يناصحون ألن الدين نصيحة

ال جيوز إظهار عيوب األمراء عىل »: بن باز رمحه اهلل الشيخ عبدالعزيز شيخناقال  (15

 .«الصحيحةنة الساملنابر ألن ذلك خالف 

 .«يف والية أمري فاجر خري  لنا من يوم واحد بال أمريسنة  ستون»: قال السلف (14

 السؤال يف القرب:  هنا يفتنون يف قبورهم واملراد بالفتنة ( الذين ال12

 ورد يف ذلك دليٌل رصيٌح.: نو. األنبياء واملرسل0

 ورد يف ذلك دليٌل رصيٌح.: . الشهداء5

 ورد يف ذلك دليٌل رصيٌح.: نو. املرابط4

 مل يرد دليٌل ولكن من باب أوىل بعد الشهداء.: . الصديقون2

 خمتلف فيهم.: . الصغار0

 أمرهم إىل اهلل.: . املجانني1

دعاء لويل األمر ومن عالمات أهل البدع الدعاء عىل النة السمن عالمات أهل  (10

 .ويل األمر
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 ( السلف يحرصون عىل عدم التلفظ بثالثة أشياء وهي: 11

 يقولون نخشى بأن هذا القول أو العمل كفر.و . قول كافر0

 يقولون نخشى بأن تكون هذه بدعة.و . قول بدعة5

 يقولون نخشى بأن يكون هذا حـرام.و . قول حرام4

حرص عىل أن تدعو الناس إىل الدين وال تفرح بكفر أحد وال ببدعته وال بفسقه ا (11

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا من هدي نبينا حممد  ألن

سبعني منافقًا اسم  سورة التوبة ذكر فيها»: قال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام (11

 .«ون سخت لكرامة أبنائهم

صحابة من هو ال يسمع لكي ال ال يوجد بني ال»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (19

 كعبداهلل بن أم مكتوم ريض اهلل عنه يحرم من سامع الوحي ومنهم من هو أعمى

 .«ألن الذي ال يسمع تفسد عليه أمور دينه واألعمى تفسد عليه أمور دنياه

ال يوجد بني األنبياء واملرسلني من هو أعمى أو ال يسمع وقد جاءت رواية بأن  (91

 .م أعمى ولكنها ضعيفةشعيب عليه السال

 .موضعاً  واحد وعرشين يف وااملنافقون يف سورة البقرة ذكر (90

 .«ال يأمن النفاق إال منافق وال خيافه إال مؤمن»: قال احلسن البرصي رمحه اهلل (95

 .املؤمن يقلب نيته يف اليوم أربعني مرة واملنافق نيته واحدة (94

 .موالهظن يف أعاملك كام يظن البخيل يف أ (92

تواضع : تكرب ومن دخل الشرب الثاين: العلم ثالثة أشبار من دخل الشرب األول (90

 .ال يشء عندي قال: ومن دخل الشرب الثالث

من مات وهو سليم من الرشك األصغر »: قال شيخ اإلسـالم ابن تيمية رمحه اهلل (91

 .«واألكرب وجبت له اجلنة
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ا كن  »: ريض اهلل عنهام نت أيب بكر الصديقجيوز أكل حلم اخليل حلديث أسامء ب (91

 .«ملسو هيلع هللا ىلصننحر اخليل يف عهد النبي 

 عليه منؤتبمن مات فإن احلي ال  اقتد  »قال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:  (91

 .«الفتنة

 .عليه السالم ال يصح إسحاقنه أبكل حديث بأن ذبيح إبراهيم عليه السالم  (99

حديثًا مسندًا مجعها مائتي  متواترة بلغتيف اآلخرة أحاديث رؤية اهلل عز وجل  (011

 .«رؤية اهلل»: يف كتاب سامه الدارقطني

الغيبة والنميمة »: دلت األحاديث الصحيحة أن عامة عذاب القرب يف ثالثة (010

 .«من البول االستتاروعدم 

 .«كل من جتاوز الرصاط دخل اجلنة»: قال شيخ اإلسـالم ابن تيمية رمحه اهلل (015

كل ما جاء يف النصوص من نفي إيامن »: قال شيخ اإلسـالم ابن تيمية رمحه اهلل (014

 .«بفعل حمرم إنام يكون ذلك برتك واجب أو

عب اإليامن (012  .طلب العلم الرشعي من ش 

كل حديث بأن الذي يصيل خلفه عيسى بن مريم عليه السالم بأنه املهدي ال  (010

 .يصح

 .بروحه وجسدهملسو هيلع هللا ىلص اإلرساء واملعراج للنبي  حادثةأن  :التحقيق (011

سبب عدم قتل خالد بن الوليد ريض اهلل عنه يف املعارك ألنه سيف اهلل املسلول  (011

 .يقتل وال ي قتل

زل خالد بن الوليد ريض اهلل عنه عن املعارك بأمر اخلليفة عمر بن اخلطاب ع   (011

عمر بن اخلطاب ريض اهلل ريض اهلل عنه ألنه ال يدخل معركة إال ينترص ففعل 

عبيدة عامر بن اجلراح ريض اهلل  وعنه فيه محاية جلناب التوحيد وتوىل اجليش أب

 .عنه
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 منها:  السنة،ء ذكرها يف وجا ( هناك بعض احليوانات واجلامدات تكلمت019

 رواه البخاري ومسلم.: احلجر -5  ضعيف.: رواه أبو داود: الضب -0

 ضعيف.: رواه البيهقي: الغزال -2 صحيح.: يرواه البيهق: القصعة -4

 ضعيف.: رواه أبو داود: احلامر -1 صحيح.: رواه أمحد: الذئب -0

 صحيح.: رواه البيهقي: اجلمل -1 رواه البخاري ومسلم.: البقرة -1

أن جلد الكافر يف النار مسرية ثالثة أيام ليزيد عليه العذاب » :جاء يف احلديث (001

 .«أ حدوأن رضسه مثل جبل 

أنه إذا ق رب امليت أتاه ملكان »: جاء يف احلديث الذي عند الرتمذي وهو صحيح (000

 .«سمهام منكر ونكرياأسودان 

كل حديث فيه زيادة املسح عىل اخلفني أكثر من ثالثة أيام بلياليهن للمسافر  (005

 .ويوم وليلة للمقيم اليصح

 .األمانة ال تتعلق بإيامن وكفر (004

يث املهدي قرابة ثالثني إىل أربعني حديثًا منها الصحيح واحلسن أحاد (002

 .والضعيف

إن الساعة ال تكون »: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ريض اهلل عنه سيد عن حذيفة بن أ   (000

فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من : حتى تكون عرش آيات

خسف باملرشق : فمغرهبا ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثالثة خسو

رواه  «وخسف باملغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار خترج من اليمن

مسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد واحلديث صحيح ومعنى عرش 

 .عرش عالمات: آيات

 .الدجال ال يدخل مكة وال املدينة وال بيت املقدس وال جبل الطور (001
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فمنك وحدك ال اللهم إن كان صوابًا »: اهلل عنه قال عبد اهلل بن مسعود ريض (001

رواه « ئانفمني ومن الشيطان واهلل ورسوله منه بري أرشيك لك وإن كان خط

 .احلاكم وأمحد وأبو داود والرتمذي وهو صحيح

 .أن البسملة يف القرآن ليست آية وهي جزء من آية يف سورة النمل: الصحيح (001

عىل  يف السفر صالة يف حال القتال ويف حال النافلةيسقط اشرتاط القبلة يف ال (009

 .الراحلة

 .رواه الطرباين وهو صحيح« له ستغفاراالكفارة من اغتبته »: حديث (051

إن اهلل ينصب وجه تلقاء وجه عبده يف الصالة »: ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف سنن الرتمذي قوله  (050

 .وهو حديث إسناده حسن «فإذا رصف العبد وجه رصف اهلل عنه

نة دلت النصوص من الكتاب و (055  .عىل وجوب صالة اجلامعة وأهنا فرض عنيالسُّ

ن وال ي صىل   (054 ل وال ي كف  وصل منزلة ال  ألنه عليه املقتول يف سبيل اهلل ال ي غس 

فر له من أول قطرة من دمه وقيلقد ودعى له ي   حي لداللة اآليات فكيف  ألنه: غ 

ن وي صيل   ل وي كف   . عليهي غس 

 .الذي يحمل احلديث وال يفقه مثل الرجل األعرج (052

 ألسباب منها: ولكن ربام يحرم اإلجابة  االستجابة( األصل يف الدعاء 050

 أكل احلـرام. -5 .االبتالء-0

 يرصف عنه السوء. -2 .االستعجال -4

 أو قطيعة رحم. بإثميدعو  -1 تدخر له يوم القيامة. -0

الدعاء والتسليم إىل القضاء والقدر من قوة التوكل عىل  ترك»: ( قال بعض العلامء051

 .ولكن هذا القول ترده النصوص من الكتاب والسنة« اهلل
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يف املنام واقفًا فسأله ملسو هيلع هللا ىلص ( روى اخلطيب البغدادي رمحه اهلل أن رجاًل رأى النبي 051

فعندما قام  «انتظر حممد بن إسمعيل البخاري»: يا رسول اهلل فقال من تنتظر

 .رجل من نومه سمع أن البخاري قد ماتال

الوارد  ستغفاراال( إذا أحس العبد بقسوة القلب أو فعل ذنبًا فليكثر من ذكر سيد 051

 .يف صحيح البخاري

 .«واهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله نة السثامنون موضعًا يف  (059

 .«والذي نفيس بيده»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله نة السأربعون موضعًا يف  (041

بدعة حسنة فقد زعم أن حممدًا  من قال إن يف اإلسالم»: رمحه اهللقال اإلمام أمحد  (040

 .«قد خان الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص

 حديثًا إال وعملت به حتى مر  ملسو هيلع هللا ىلص ما كتبت عن النبي : قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (045

احتجم وأعطى احلجام دينارًا فأعطيت احلّجام دينارًا حني  ملسو هيلع هللا ىلص عيل  أنه

 .احتجمت

تم بلعنة أو بنار أو بغضب أو بنفي إيامن أو : هي الكبرية من الذنوب (044 كل ما خ 

 .ابحد يف الدنيا أو عقوبة يف اآلخرة أو بليس من  

نة من مات عىل اإلسالم و»: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (042  .«مات عىل خرٍي عظيمالسُّ

نة  إذا أردت أن حتفظ (040  .فعليك برتك الذنوبملسو هيلع هللا ىلص النبي س 

نة كون من أهل إذا أردت أن ت (041 نة فعليك أن تتعلم السُّ وتعمل هبا وتدعو إليها السُّ

 .وتصرب عىل األذى فيها وتدافع عنها

 .ذنب باقرتافطلب مغفرة الذنوب من اهلل عز وجل وال يلزم : ستغفاراال (041 

  .طلب مغفرة الذنوب من اهلل عز وجل وتلزم ملن اقرتف ذنباً : التوبة  (041

من أسباب رفعة الدرجات يف الدنيا  وصالٌح وهعمٌل وقوٌل  ستغفاراال  (049

 .واآلخرة
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 سيد االستغفار من حديث ستغفارجاء يف صحيح البخاري يف باب أفضل اال  (021

ومن قاهلا من النهار موقنًا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيشداد بن أوس ريض اهلل عنه عن 

موقٌن  وهو من يومه قبل أن يميس فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل هبا فمت

أن  الطريقة يف قول هذا الدعاء العظيم «اجلنة فمت قبل أن يصبح فهو من أهل

  .ستحرض فضل الدعاء عند ذكرهتو كرأس ئطأطت  أن و موقٌن به تقوله وأنت

ر حتى ي سأل ويقرر عن ال يكف  فإنه  كل إنسان يقول قوالً أو يفعل فعاًل كفرياً   (020

 .ذلك

معلقات بصيغة اجلزم وهي : عىل قسمني املعلقات يف صحيح البخاري تنقسم  (025

  .صحيحة ومعلقات بغري صيغة اجلزم وهي أحيانًا يكون فيها معلقات ضعيفة

وأما األحاديث من ملسو هيلع هللا ىلص بعد ركعتي صالة الفجر ثبتت من فعله  االضطجاع  (024

نة ال ختلو أسانيدها من ضعف وال حتصل ملسو هيلع هللا ىلص قوله  عىل إال  االضطجاعيف السُّ

نة قط عنه والشق األيمن وإذا تعذر س أن يفعلها يف بيته أو يف املسجد عىل السُّ

ن صىل إمن النوم ومل يستغرق فال وضوء عليه و ةن ختلل ذلك غفوإحاله و

وال خيصص دعاء يف ذلك  االضطجاعركعتي الفجر بعد الفريضة فاألوىل ترك 

  .واحلكم للرجال والنساء

 : هناك من األمور املهمة ال ترتك عند النوم (022

 آية الكريس.  قراءة -0

 قراءة آخر آيتني من سورة البقرة.  -5

 التسبيح.  -4

قول الدعاء كام يف صحيح البخاري من حديث الرباء بن عازب ريض اهلل  -2

اللهم »: أردت مضجعك فقل إذا: أوىص رجاًل فقالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عنه

إليك ووجهت وجهي إليك وأجلأت  أسلمت نفيس إليك وفوضت أمري
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منك إال إليك آمنت  منجىة ورهبة إليك ال ملجأ وال ظهري إليك رغب

وزاد  «بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت عىل الفطرة

  .«فإن مت غفر اهلل لك»: الطرباين

 ألنهيتم البخاري يف صحيحه باللغة العربية »: قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل  (020

  .«أصله ليس عربياً 

 : هيو ،ال دليل عليها يف طرق النوموبعض العلامء  هناك بعض احلكم ذكرها (021

 نومة األنبياء.: النوم عىل الشق األيمن -0

 نومة يويص هبا األطباء ملن أكل كثريًا. : النوم عىل الشق األيهر -5

 وجل.  لتفكر يف خلق اهلل عزلنومة العلامء : النوم عىل الظهر -4

 الشياطني.  نومة: النوم عىل البطن -2

 أي منزل قول الدعاء كام يف صحيح مسلم من حديث نزول يفاليرشع عند   (021

 :من نزل منزالً فقال»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : خولة بنت حكيم ريض اهلل عنه قالت

أعوذ بكلمت اهلل التامات من رش ما خلق مل يرضه يشء حتى يرحتل من منزله 

  .«ذلك

  .ديتوضأ باملد ويغتسل بالصاع والصاع مقداره أربعة أمداملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان  (021

  .اإلرساف يف الوضوء قلة يف الفقه يف الدين  (029

والصالة  تقطع الثوابوغريهم بني يدي املصيل « احلامروالكلب واملرأة »: مرور  (001

  .صحيحة

 : جتوز الصالة عىل يسار اإلمام يف حالتني (000

 مر بإعادة الصالة. ؤإذا وقف املأموم جاهاًل فال ي -0

 إذا كان املكان ضيقًا جدًا.  -5

من اعتاد التسبيح قبل نومه أ عطي نشاطًا »: سالم ابن تيمية رمحه اهللقال شيخ اإل  (005
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  .«تهقوة يف عبادو وقوة يف قضاء حاجاته الدنيوية

أن الشيطان يطرح عودًا عىل فراش »: جاء يف األدب املفرد للبخاري رمحه اهلل  (004

  .«مع زوجته الزوج لتحصل اخلصومة

سمى قضاء احلاجة وي   فيه و بنفسهن اإلنسان خيلأل االسممي اخلالء هبذا س    (002

  .باملاء البارد والدافئ االستحاممسمى الكنيف وأما احلامم فهو مكان وي  

اجللوس ويقال دعاء اخلروج من  أراديقال دعاء الدخول للخالء يف الربية إذا   (000

  .من مكانه االنرصاف أراداخلالء يف الربية إذا 

   ن غائطًا أن يكون بعيدًا وإن كان بوالً األفضل يف قضاء احلاجة يف الربية إن كا  (001

 .ال بأس بأن يكون قريبًا مع احلرص عىل سرت العورة

 .عند دخول اخلالء رواه اإلمام أمحد ولكن احلديث ضعيف« بسم اهلل»: حديث (001

 عند اخلروج من اخلالء رواه ابن ماجه «احلمد هلل الذي أبعد عني األذى»: حديث  (001

  .ولكن احلديث ضعيف

اللهم أين أعوذ بك من »: يف الدعاء لدخول إىل اخلالء إال قول ديٌث ال يصح ح  (009

 .وهو حديث متفق عليه «اخلبث واخلبائث

وهو حديث  «غفرانك»: يف الدعاء للخروج من اخلالء إال قول ال يصح حديٌث   (011

  .رواه أهل السنن إال النسائي وإسناده حسن

  .«فائدةألف  أكثر من سورة يوسف فيها»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل  (010

البخاري ومسلم والسنن وصحيح تدبر القرآن »: قال اإلمام الذهبي رمحه اهلل  (015

  .«ورياض الصاحلني واألذكار تفلح

ست  أكثر من «ُعمري ما فعل النُغري يا»: استخرج البخاري رمحه اهلل من حديث  (014

  .فائدة وستني
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 أكثر من «ُعمري ما فعل النُغري يا»: من حديث استخرج اإلمام الشافعي رمحه اهلل  (012

  .فائدة مائة

له مروايات وقراءات وعثامن بن أيب شيبة رمحه اهلل من رجال صحيح البخاري   (010

  .«أيب شيبةابن مصنف »: حمدثون وهو صاحب ه مجيعهمؤشاذة وأبنا

  .ي طلب أجر الذكر كام ي طلب أجر الدعاء ألنهيسمى دعاء  الذكر  (011

اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا ».... : صالةيقال الذكر بعد دبر كل   (011

يد زيادة حسنه وهي «منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد وال »... : زاد عبد ابن مح 

ففي الذكر قوة  «وال ينفع ذا اجلد منك اجلد معطي ملا منعت وال راد ملا قضيت

  .التوكل عىل اهلل عز وجل والرضا وبالقضاء والقدر

 لتي بعد الصلوات املفروضة هي: التسبيحات ا  (011

ني رمحه اهلل  (019   .«(ولك): أن تقول (غفر اهلل لك): ملن قال لكنة الس»: قال ابن السُّ

 .وقد ورد يف ذلك حديٌث ملسو هيلع هللا ىلص غفر اهلل للنبي : جيوز قول  (011

نة خمالفة   (010  .يف الباطن نفاقيف الظاهر دليٌل عىل السُّ

 اهلل أكرب احلمد هلل سبحان اهلل الطريقة
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله 

 احلمد وهو عىل كل يشء قدير

 - 01 01 01 األوىل

 - 00 00 00 الثانية

 50 50 50 50 الثالثة

 0 44 44 44 الرابعة

 - 44 44 44 اخلامسة

 - 42 44 44 السادسة



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .«إن استطعت أن حتك رأسك بأثر فأفعل»: قال سفيان الثوري رمحه اهلل  (015

يدل عىل قرب وفاته كام حصل مع عامر « يرمحك اهلل»: لرجلملسو هيلع هللا ىلص ذا قال النبي إ  (014

بن األكوع ريض اهلل عنه عندما كانوا يف طريقهم إىل خيرب فانشد عامر وسأل 

فدخل  «يرمحه اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصعامر فقال رسول اهلل : قالوا من هذاملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 .املعركة فقتل

  .«تصغرت نفيس إال عند عيل املدينيما اس»: البخاري رمحه اهلل قال اإلمام  (012

 .عيل املديني يرمحه اهلل من شيوخ اإلمام البخاري ويروي عنه األحاديث  (010

م األصنام مخسًا إذا دعا يدعو ثالثًا وقد دعا للصحايب الذي هد  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي   (011

  .محاية جلناب التوحيد «غفر لهااللهم »: فقال

  .ومن هذا أمثله كثرية من السرية النبوية يرد عليه فوراً فإنه  من انتهك التوحيد  (011

ولدًا من صلبه وله حديقة تثمر  مائة وعرشونكان إلنس بن مالك ريض اهلل عنه   (011

وخيرج منها ريحة مسك ألن أم سليم ريض اهلل عنها قالت للنبي نة سالمرتني يف 

« اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيم أعطيته»: ملسو هيلع هللا ىلصأنس خادمك فقال هذا : ملسو هيلع هللا ىلص

 واه البخاري.ر

  .يف الدعاء قدح يف كامل التوحيد «إن شاء اهلل»: قول  (019

 .قطعه يف الدعاء االستعجالالدعاء ال ينقطع بني العبد وربه ومن عالمات   (011

رفع يديه يف الدعاء وقد ذكر ذلك السيوطي رمحه اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ورد أربعون حديثًا بأنه   (010

  .«ين بالدعاءفضل الدعاء يف أحاديث رفع اليد»: ملسمىا يف كتابه

بأنه ليس يف أبطيه شعر حلديث أنس بن مالك ريض اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من خصائص النبي   (015

 .«حتى رأيت بياض أبطيهملسو هيلع هللا ىلص ورفع يديه رسول اهلل »: البخاري قوله عنه يف صحيح

  .استقبال القبلة يف الدعاء من األدب وليس رشطاً   (014



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

واستقبل ط لب منه الدعاء فقام وتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصورد يف صحيح مسلم أن النبي   (012

  .القبلة ودعا

نة خالف  صالة االستسقاء يف املساجد  (010 إذا كان بال عذر وقال بعض العلامء أهنا السُّ

  .بدعة

الكرب هو شدة األمر من أمور الدين أو الدنيا عىل اإلنسان ولذا يقال دعاء   (011

وات واألرض ورب ال إله إال اهلل رب السم ال إله إال اهلل العظيم احلليم»: الكرب

  .رواه البخاري «عرش العظيمال

كان رسول : أيب هريرة ريض اهلل عنه قال من حديثجاء يف صحيح البخاري   (011

 «يتعوذ من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتة األعداء»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  .هذا الدعاء العظيم يستفيد منه العبد يف الدنيا واآلخرةو

بينها  اجلمع قبل وفاته ولكنملسو هيلع هللا ىلص اهلل اختلف يف آخر الكلامت التي قاهلا رسول   (011

 قبل وفاته كذا وآخر الكلامت هيملسو هيلع هللا ىلص أن يقال من الكلامت التي قاهلا رسول اهلل 

  .«األعىل اللهم الرفيق»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

اللهم أحيبني ما كانت »: متني املوت ال جيوز فإن كان البد متمنيًا للموت فليقل  (019

 رواه البخاري. «ًا يلاحلياة خريًا يل وتوفني إذا كانت الوفاة خري

  .طلب الشهادة يف سبيل اهلل ليس متنيًا للموت  (091

  .األصل يف الكي بالنار للعالج جائز وتركه أوىل  (090

م عىل الصحايب عمران بن حصني ريض اهلل عنه فعندما كانت املالئكة تسل    (095

  .م عليه حتى ترك الكياكتوى مل تسل  

مكتوب عليه ال يصح بل ملسو هيلع هللا ىلص النبي كل حديث بأن خاتم النبوة الذي بني كتفي   (094

  .البيضة عليها شعريات: ثلم خاتم النبوة

  .«ال تسأل الرجل عن ماله وال عن عمره»: قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل  (092



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .دعاء باجللوس والقعود« مربوك»: ألن قول« مبارك»: أن يقالالصحيح   (090

منه أن الرجل هو فهم ي  « بدل فاقد»: ألن قول« بدل مفقود»: أن يقالالصحيح   (091

 .املفقود

فيه علم بنهاية « كم عمرك»: ألن قول« كم تبلغ من العمر»: أن يقالالصحيح   (091

  .العمر

صىل الوتر يف السفر ركعة واحدة قرأ فيها مئة آية ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عند النسائي أن النبي   (091

  .سورة النساء من أول

كد ذلك عند ويتأملسو هيلع هللا ىلص أمجع العلامء عىل استحباب الصالة والسالم عىل النبي   (099

  .صفاته نم صفة ذكر ذكره أو

  .ملسو هيلع هللا ىلصجاء أربعون حديثًا يف فضل الصالة والسالم عىل النبي   (511

: ملسو هيلع هللا ىلصإسناده جيد قوله  يستحب أن يصيل املسلم عىل األنبياء مجيعًا لورود حديٍث   (510

 .«فصلوا عىل أنبياء اهلل ورسله فإن اهلل بعثهم كم بعثني إذا صليتم عل  »

أو صفة من صفاته واملصيل يصيل نافلة أو فريضة فهل له ملسو هيلع هللا ىلص ي النباسم  كرإذا ذ    (515

  .ألنه منشغل بعبادةملسو هيلع هللا ىلص ال يصيل عىل النبي : التحقيق ؟ملسو هيلع هللا ىلصأن يصيل عىل النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص بي للنجه احلاكم يف املستدرك وإسناده صحيح أن رجاًل جاء جاء حديث خر   (514

رسول  قال، فأو كلها، أو نصفها، فذكر ربعها؟ جعل لك من صاليتأكم : فقال

 .«إذًا يكفيك اهلل ما أمهك من أمور دنياك وآخرتك ويغفر ذنبك»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ولكن ال ملسو هيلع هللا ىلص جيوز أن نصيل عىل أي أحد غري النبي  ويستفاد من هذا احلديث أنه

  .تكون عادة ألن هذه الصفة من صفات الرافضة

اللهم فأيُّم مؤمن سببته فاجعل »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله ملسو هيلع هللا ىلص من عالمات قرب وفاة النبي  (512

 .رواه البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه «له قربة إليك يوم القيامةذلك 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

إذا أردت أن تعرف بأنك يف فتنة فانظر إىل حالك فإذا كنت من قبل تقول بأن  (510

  .هذا حرام ثم صار يف نظرك بأنه حالل فأنت يف فتنة

  .جبل أ حد من جبال اجلنة  (511

 .الرشط يف العبادات البد من وجوده  (511

أسلم ثم صل وال  :ي نهى بل يقال له الفإنه  خل الكافر املسجد وأراد الصالةإذا د  (511

  .يرتك

 .ظاهر هإذا فعل املجنون منكرًا ظاهرًا ينكر عليه ويمنع ألن منكر  (519

وهذا حديث رواه أبو داود  «شمله منإذا عرف يمينه »: عرف املميز عن غريهي    (501

  .ويف إسناده علة والبعض يصححه واحلديث مرفوع

  .إذا تم الوضوء ونوى قطع الطهارة فال يصح  (500

 : احالتان تبطل الوضوء ومه (505

 أن يتوضأ وال ينوي الوضوء.  -0 

 . ويف أثناء الوضوء ينوي قطعهأن يتوضأ  -5 

أمجع العلامء عىل فساد صالة من »: قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل  (504

  .«ريانًا وهو يقدرصىل ع  

ملسو هيلع هللا ىلص جربيل عليه السالم النبي  أم  »: عبد الوهاب رمحه اهلل قال الشيخ حممد بن  (502

يا حممد الصالة بني هذين ): من أول وقت الصالة ويف أخر وقتها وقال

 .«(الوقتني

 .ضعيف «عىل كل سنام أبل شيطان»: حديث  (500

  .حديث ثابت حسن «ال جتتمع أمتي عىل ضاللة»: حديث (501

  .«سنة ستامئةلفعلية يف الصالة تبلغ السنن القولية وا»: ان رمحه اهللقال ابن حبّ  (501

  .كره بعض العلامء غيبة الكافر والصحيح ال يكره وال أثم عليه (501



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .انرصف يمينًا وشامالً من صالتهملسو هيلع هللا ىلص ثبت أن النبي  (509

 .ال يوجد يف الرشيعة من احليوانات بعضها حالل وبعضها حرام  (551

ة ون العلميّ أوىل من حفظ كالم البرش من املتملسو هيلع هللا ىلص حفظ كالم اهلل وكالم رسوله  (550

  .معرضه للخطأ ألهناوغريها 

قرأ سورة الكهف يف أي يوم من أيام األسبوع لعدم ورود دليل يحدد وقت ت    (555

  .قراءهتا

  .«إنكم ختشون الذنوب ونحن نخشى الكفر»: قال السلف  (554

  .إنه واجب :لالرتديد مع املؤذن البعض قا  (552

 .«ال يردد مع املؤذنمن احلرمان للعبد أن »: قالت عائشة ريض اهلل عنها  (550

 .التحيات كلها هلل عز وجل ألن« حتيايت لك»: ال يقال (551

  .العمل تكلم يف الناس وتنقصهم عنهالعبد وعجز إذا أساء   (551

ما دعا ورواه الطرباين « سبحانك ال إله إال أنت يا ذا اجلالل واإلكرام»: حديث  (551

 .هءدعا به أحٌد إال قبل اهلل عز وجل

أن يكون صحيحًا يف : به واالستداللن لقبول صحته احلديث يكون فيه رشطا  (559

  .رصيحًا يف داللته سنده ومتنه وأن يكون

احلمد هلل فيزداد علمي  :كلام عرفت مسألة قلت»: قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل  (541

يَدنَُّكمْ ]: ألن اهلل تعاىل قال  .«[َلئرْن َشَكْرُتْم ََلَزر

ف هبا عباده ووردت و  وتعاىل خي   اخلسوف والكسوف من آيات اهلل سبحانه  (540

 .من آثار الذنوب واملعايص أحاديث رصيحة غري صحيحة بأهنا

النية وسوء  سوء: ىل أمرين مهاإإذا فاتك العلم الرشعي فاعلم أن هذا يعود   (545

  .األدب
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يف  أن اجلن»: «نآآكام املرجان يف أحكام اجل»: قال بدر الدين رمحه اهلل يف كتابه  (544

الكالم ليس  وهذا «وأن اإلنس يرون اجلن بخالف الدنيا ن اإلنساآلخرة ال يرو

  .عليه دليٌل 

ن استهان بالسنن واستهامن استهان باآلداب »: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل  (542

 .«بالواجبات

وأحد اجلن رأيته يف املنام  ثبت بأن اجلن يحرضون حلق الذكر وأماكن العبادات  (540

ل يدك ورأسك بعد االنتهاء من سك وأقب   أحرض درويا شيخ خالد إين» :وقال

 .«الدرس

بمؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه اإلمام  باالهتاممأويص طالب العلم   (541

  .اخلري العظيم ففيهام ابن القيم رمحهام اهلل

 .طالب العلم عليه أن هيتم بالعقيدة الصحيحة ونرشها بني الناس  (541

 .الوالدان والعلامء واألمراء: هم وهمثالثة من الناس هلم احلق أكثر من غري (541

  .«ما أفتيت حتى شهد يل سبعون عاملاً »: قال مالك بن أنس رمحه اهلل (549

بالعبودية عىل الرسالة دليٌل عىل أنه عبٌد قبل الرسالة وبعدها ملسو هيلع هللا ىلص تقديم النبي   (521

  .من دون اهلل فإنام هو عبد اهلل ورسوله والي دعى

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالرسالة ألن هذا اختيار نبينا حممد العبودية والرسالة أفضل من امللك   (520

 اتبعمن »: ال تصح واألفضل أن يقال« د العلامء لقي اهلل ساملاً من قل  »: مقولة  (525

 .«لقي اهلل ساملاً نة السالكتاب و

  .«عظ أباك فإن غضب اترك ذلك»: البرصي رمحه اهلل احلسن قال  (524

د يف األمراء فسدت عليه دنياه إذا تكلم العب»: قال عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل  (522

  .«وإذا تكلم يف العلامء فسدت عليه آخرته

حديث موقوف عىل ابن عمر واليصح  «أبغض احلالل عند اهلل الطالق»: حديث (520



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .مرفوعاً 

  .«لو أن الناس تدبروا سورة العرص لكفتهم»: قال الشافعي رمحه اهلل  (521

 كالم اهلل عز وجل رجع إىل فهر  بن تيمية رمحه اهلل إذا أراد أن يا شيخ اإلسالم  (521

  .تفسرياً  مائة وعرشونأكثر من 

ألنه من آيات اهلل املتلوه وصفة من صفاته وال « والقرآن»: جيوز احللف بقول  (521

  .ألنه يكون خملوقاً « ورب القرآن» :جيوز احللف بقول

ربام يموت الرجل وال يذوق حالوة »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  (529

  .«يامناإل

فيه  [إال الذين آمنوا] :قوله تعاىل: قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل  (501

 .من أسباب زيادة اإليامن احلث عىل طلب العلم ألنه

  .نةلسلنة خرٌي من العبادات الكثرية املخالفة سالعبادات القليلة املوافقة لل  (500

فعمله صحيح نة الساب ومن وافق الكت»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل  (505

  .«مقبول

النبي  اإلسالم يف زماننا أشد غربة من زمن»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل  (504

  .«ملسو هيلع هللا ىلص

  .إذا كان العمل منافيًا لكامل التوحيد يكون كبرية من كبائر الذنوب (502

 .النفاق وإذا ضعف الدين قوى الكفر والنفاق الكفر إذا قوي الدين ضعف  (500

بلغوا درجة ي ملبعض املسلمني واملؤمنني »: م ابن تيمية رمحه اهللقال شيخ اإلسال  (501

  .«اليقني

  .التقصري يف أمور الدين هو العجز والكسل  (501

ملسو هيلع هللا ىلص عالج الكسل والعجز يف التقصري يف أمور الدين أن تتذكر عمل رسول اهلل   (501

  .والصحابة وسلف األمة يف العمل الذي تعمله
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  .يزيد الشبهات يف القلبعىل القدر  االعرتاضاإلكثار من   (509

 .«ر اهلل وما شاء فعلقد  »: مكروه عىل النفس يشءٌ يقال عندما يقع   (511

  .الظن السوء بنرصة املسلمني فيه قدح يف كامل التوحيد  (510

  .ن أصابه رٌش يف الظاهرإوحتى خرٌي  أو رٍش  ما يصيب اإلنسان من خريٍ  (515

ىل من ثمراهتا  (514   .الرضاء بالقضاء والقدر تدبر أسامء اهلل احل سنى وصفاته الع 

  .ن اختلفت اللغة فيام بينهمإفضل حلقة الذكر ملن جلس حتى و  (512

من امللة ألنه نسب إىل اهلل عز وجل  اً من أنكر القدر فهو كافر كفرًا أكرب خمرج  (510

 .اجلهل

  .القضاء والقدر رس اهلل سبحانه وتعاىل وجيب البعد عن اخلوض فيه  (511

  .ملسو هيلع هللا ىلصة رسوله الشهوات فعليك بكتاب اهلل وسنالشبهات و إذا أردت أن ترفع  (511

قبل أن يتفرقوا ملسو هيلع هللا ىلص جاء عند الطرباين بإسناد صحيح بأن أصحاب رسول اهلل  (511

  .سورة العرص يقرؤونكانوا 

  .لت إىل حسنةد  من عمل سيئة تكتب سيئة واحدة وإن تاب واستغفر ب   (511 

 ثرية عىل حسب نيةمن عمل حسنة تكتب حسنة واحدة وتضاعف إىل مضاعفات ك (510

  .العامل

يل وأنا فإنه  إال الصوم»: يف احلديث القديسملسو هيلع هللا ىلص ( حسنة الصوم اهلل أعلم هبا لقوله 515

 .«به أجزي

أهنا مضاعفة من جهة : اختلف العلامء يف كتابة سيئة احلرم املكي والصحيح (514 

 .الكيفية ليس من جهة الكمية

من اهلل تكتب له حسنة كاملة وإذا مل يعملها  بعمل سيئة ومل يعملها خوفاً  من هم   (512

  .سيئة واحدة عجزًا وكساًل فتكتب عليه

ب عباده الصاحلني إذا قر  ر اهلل سبحانه وتعاىل عباده العاصني من نفسه وي  ذ  يح   (510



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .تزودوا من النوافل بعد الفرائض

والديه من الرب الولد يقوم بكل يشء ل»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (511

 .«واإلحسان وإن شق عليه

  .ضبط السؤال واجلواب والثقة من رشوط التوكيل يف سؤال أهل العلم ( 511

ريض اهلل عنهام عبداهلل بن عباس روى أبو نعيم يف احللية بإسناده إىل عكرمة عن  (511

يَن ُيْؤُذوَن اهللَ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهمُ ]: يف قوله تعاىل َرةر َوَأَعدَّ  إرنَّ الَّذر ْنَيا َواآلَخر اهللُ ِفر الدُّ

ينًا ْم َعَذاًبا ُمهر   .نوبأهنم املصور {15}األحزاب:[ َْلُ

ر أشد عذابًا من الزاين ألنه جاء يف ذلك احلديث الصحيح عن عبد اهلل بن املصو   (519

ر يف النار كل مصو  »: يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل : قال عباس ريض اهلل عنهام

رواه البخاري ومسلم ومل يرد  «ب هبايعذ   ه بكل صورة صورها نفسجُيعل ل

ر والزاين قد اقرتفا ب بكل مرة زنا هبا عىل أن املصو  بأن الزاين يعذ  ملسو هيلع هللا ىلص حديث عنه 

  .كبرية من كبائر الذنوب

كلام أكثر العبد من النوافل بعد الفرائض يزيد عنده اإليامن ويقرب من اهلل عز  (511

  .التواضع وجل ويحصل بذلك

هو الذي أدى حقوق اهلل عز وجل وحقوق الناس وابتعد عن املحرمات : الويل (510

 .ويسمى العبد الصالح

  .يعرف الرجل بكثرة حلفه من الناس املقربني ويشتهر بذلك (515

 : ( من فضائل نبي اهلل داود عليه السالم514

 أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا.  -0

 ليل األخري. أنه كان يقوم ثلث ال -5

 أنه كان حسن الصوت حتى إذا قرأ الزبور تقف عنده املخلوقات.  -4

 أنه كان إذا سبح هلل عز وجل تسبح معه اجلبال.  -2



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

  .«أما بعد»: أنه أ عطي فصل اخلطاب بقوله -0

 أنه أ عطي له لني احلديد بدون قوة.  -1

 .من ثمرات احللف من غري رضورة الكذب أحياناً  (512

  .ن غري رضورة ينقص األجر ويقدح يف كامل التوحيدكثرة احللف م (510

نة ب النشغاهلمأهل احلديث أطول أعامرًا من غريهم يف هذه األمة  (511   .وبركتهاالسُّ

عليهم لقوة  سلطان لهال يوجد بني الصحابة رجٌل موسوٌس ألن الشيطان ال  (511 

  .إيامهنم

  .أدبيًا هلمهم عىل كثرة احللف تءكان السلف يرضبون أبنا (511

 .الغلول األخذ من الغنيمة أو الفيئ قبل تقسيمها (519

ين دخل اجلنة (591   .من مات موحدًا وقد برئ من الكرب والغل والد 

املرأة والوليد والشيخ الكبري والراهب يف : أربعة ال يقتلون يف احلرب وهم (590

  .يقتلفإنه  يف احلرب صومعته إال إذا أحد منهم ساهم

  .من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم االنتقال: اهلجرة الكربى (595 

من بلد مسلم فيه بعض املعايص واملنكرات الظاهرة  االنتقال: اهلجرة الصغرى (594 

  .إىل بلد حمافظ

  .بالتوبة والطاعة واالشتغالترك الذنوب واملعايص : اهلجرة الواجبة (592

ُرونَ َعْن َيدر َوُهْم ]: قوله تعاىليف  (590 تؤخذ اجلزية من أهل الكتاب : قيل [َصاغر

تؤخذ منه ويداس عىل : تؤخذ منه وهيز جسده وقيل: ويرضب عىل قفاه وقيل

  .عنقه يف األرض

  .ملسو هيلع هللا ىلصعندما تنتهك حمارم اهلل يتغري وجه النبي  (591 

عام  مخسامئة عام وسمك كل سامء مخسامئة مسرية ما بني كل سامء واألخرى (591

  .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيورد يف ذلك أحاديث عام و مخسامئةوالكريس  السابعةوبني السامء 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .عظم خلق املالئكة يدل عىل عظمة اخلالق تبارك وتعاىل (591

  .عام (011)جاءت بعض الروايات بأن ما بني أذن وكتف أحد املالئكة مسرية  (599

نة ليس من  (411 ح ولكن أجر بل هو مباالقيام يف رمضان خروج النساء لصالة السُّ

  .الصالة يف بيتها أعظم من أجر الصالة يف املسجد

 .أمام الرجال هت شعرها ال جيوز هلا أن ترمياملرأة إذا قص   (410

نة  يف الصالة ليست االسرتاحة( جلسة 415   .وإذا احتاجها املصيل فال بأسس 

لبنوك الربوية بن باز رمحه اهلل بتحريم العمل يف االشيخ عبدالعزيز أفتى شيخنا  (414

  .ومؤسساته حتى العمل يف القهوة إال بنوك الراجحي

فيها استثناء وذلك بأنه جيوز أكل العسل « كل ما جاز فرعه جاز أصله»: قاعدة (412

  .وهو الفرع وأمجعوا العلامء عىل حتريم أكل النحل وهو األصل

نة  من أحيا (410   .ره يف الدنيا واآلخرةأحيا اهلل قلبه ونو  س 

كريمة بنت أمحد املروزية رمحها اهلل من املحدثات قرأت عىل البخاري رمحه اهلل  (411

  .احلديث يف مخسة أيام بمكة ماتت وهي بكٌر وعمرها مئة سنة

  .إذا اختلفت الفتيا فعليك بأهل احلديث فهم األقرب للحق دائامً  (411

: طاب ريض اهلل عنهجاء يف الطرباين والبيهقي بإسناد حسن قول عمر بن اخل (411

فيكون هبذا الدعاء عند أذآن املغرب وعند « عند أذآن املغرب كنا نأمر بالدعاء»

  .غريها من الصلوات

ُئَك َفََل َتنَْسى]: ( ال أصل فيمن يقرأ اآليات مثل419 لكي يحفظ القرآن وال  [َسنُْقرر

  .ينساه

اتيب وال يصلح الشباب إال الكتال يصلح الغلامن إال »: قال الرتمذي رمحه اهلل (401

وال يصلح النساء إال البيوت وال يصلح  يصلح الشيوخ إال املساجدالعلم و ال 

 .«اللصوص إال السجون



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 : وهي األذان،سنن جيب احلرص عليها عند  ( هناك400

من قال مثل ما يقول »: ملسو هيلع هللا ىلصالرتديد مع املؤذن فقد جاء عند الطرباين قوله   -0

من ردد مع املؤذن »: ملسو هيلع هللا ىلصاء عند أيب داود قوله وج «املؤذن فله أجر املؤذن

 .«دخل اجلنة

 كام جاء ذلك يف صحيح مسلم.  األذانبعد الفراغ من ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي   -5

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة »: قول كام جاء يف صحيح البخاري  -4

وزاد  «القائمة آت حممدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدته

 .«إنك ال ختلف امليعاد»: مسلم والبيهقي

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له »: قول كام جاء يف صحيح مسلم  -2

 .«رسوالً وباإلسالم ديناً  وأن حممدًا عبده ورسوله رضيت باهلل ربًا وبمحمد  

 الدعاء ما بني األذآن واإلقامة.  -0

ما إذا وقع بعدها يف أليه النطق بالشهادة ومن قال قوالً أو عمل عماًل كفريًا فع (405

  .عليه الغ سل جيبفإنه  يشء موجب الغ سل

وَن لرْْلَْذَقانر ]: استحباب الوقوف قبل السجود للتالوة لقوله تعاىل (404 رُّ
وهذا [ َوََير

 .رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية والشافعي وغريمها

  .الداعي عنده موانع قبول الدعاءينتفع امليت من دعوات األحياء حتى وإن كان  (402

  .ينتفع امليت من الصدقة إن كانت من ماله أو من غري ماله (400

  .أنه حلق رأسه إال يف النسكملسو هيلع هللا ىلص مل يحفظ عنه  (401

نة  (401 يف عقد التسبيح باليد اليمنى واليهرى ويف رواية باليمنى فقط وذلك بعقد السُّ

  .فهي رواية ضعيفة «التسبيح بيد اليرسى أنه كان ال يعقد»: األصابع وأما رواية

  .ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  إذا نيس اإلنسان فعليه بذكر اهلل والصالة (401

ر الرجل بالرضب إذا تم العقد وفيه ربا وتاب وتراجع الرجل يبطل العقد ويعز   (409



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .أو السجن

  .ال جيوز امليش بنعل واحدة والنهي للتحريم (451

هنا من لبس إ :يسقط وقيلي يف امليش بنعل واحدة لكي الاحلكمة من النه (450

  .الشيطان

  .نةس واالحتفاءنة س لبس النعلني (455

فقط والصحيح يف أي  عند الذهاب إىل املسجديكون  االحتفاءيظن البعض بأن  (454 

 .وقت وإىل أي مكان

  .حديث حسن «أقضوا حوائجكم بالكتمن»: حديث (452

النعلني يف حال الصالة وفيه مخسة عرش حديثًا يف الصحيح  املرشوع لبس (450

  .والسنن واملسانيد

نة من  (451   .أو يف اخلارج بجانبهخلع النعلني عند اجللوس وجعلها السُّ

  .ولوهنا األسودملسو هيلع هللا ىلص  يلبس النبييستحب أن تكون النعالن بدون شعر كام كان  (451 

  .منذ عرشين سنة ننعالكان اإلمام أمحد رمحه اهلل عنده  (451 

رف واملهن املستحقرة (459   .جيوز بيع النعال ولكنها عند أهل العلم من احل 

  .تقديمهاالنصيحة وجب  تالبدء بالنصيحة مستحب وإذا طلب (441

 : ( األسامء عىل ثالثة أقسام وهي440

 أسامء ختتص بالرجال.  -0

 أسامء ختتص بالنساء. -5

 أسامء يشرتك فيها الرجال والنساء.  -4

  .نصيٌب منه لو تأمل اإلنسان يف اسمه صار ملعنى اسمه  (445

إىل أسامء ملسو هيلع هللا ىلص  أسامءهم النبيأكثر من ستني رجاًل وامرأة من الصحابة غري  (444

  .أفضل



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

  .ملك األمالك: له منتهى ال جيوز مثلاسم  كل (442

  .اإلنسان جيب عليه أن يحافظ عىل لسانه السيام يف التحليل والتحريم (440

ّن اسمه : فإالصحايب أيب هريرة ريض اهلل عنه وبعد التحقيقاسم  ختلف يفا   (441

 .عبدالرمحن بن صخر الدويسب ىسموكنيته أبو هريرة وال يصح أن ي  

  .من أسامء اهلل تعاىل «الدهر»اسم  ال يصح قول ابن حزم الظاهري رمحه اهلل بأن (441

  . يسمى العنب كرماً قلبه كرم وال: سليم ولذا يقال هاملؤمن قلب (441

  .جيب عىل اإلنسان أن ال يتكلم إال بام ينفعه وإال يتصف بصفات اليهود (449

 .وخيالءمن أكرب الكبائر بعد الرشك باهلل عز وجل اإلسبال إذا كان فيه تكرٌب  (421

 .حتت الكعبني إذا نزل كان مثله اإلسبال جماوزة الثوب وكل ما (420

 .بأن قميصه إىل نصف ساقه عند الرتمذيقميص واليلبس ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  (425

يشرتط أن يكون معه  القول والكرب يكون بالقلب وال العجب يكون بالعمل أو (424

 .عمل أو قول

أعظم عالج للكرب التواضع ومن أهم أسباب احلصول عىل التواضع العلم  (422

 .حال سلف األمة ومعرفةنة السالرشعي بالكتاب و

 .جبلةالتواضع يأيت بالتكسب والتعلم وربام يكون فيه  (420

نعم »: فقال «تعرفني أبعد عني ما»: مر رجٌل متكرٌب عىل رجل آخر فقال له (421

 .«هام حتمل يف بطنك العذرةنأعرفك أنت أولك نطفة وآخرك جيفة وأنت اآلن بي

صاحبه  نية وعد  جاء يف احلديث وإسناده صحيح: أن رجاًل كان يعد أجداده الثام (421

يهم أن الرجل الذي سخر من جداده الثالثة فسخر منه فأوحى اهلل إىل نبأل

أجداده الثامنية يف النار وهو تاسعهم وصاحبه أجداده الثالثة يف اجلنة صاحبه 

 .وهو رابعهم

تزيد املرأة يف ثوهبا شربًا وإن زادت ذراعًا وال جيوز هلا أن تزيد عىل ذلك وإال  (421



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .سباالً يف حقها وقد جاء يف ذلك حديث عند الرتمذي رمحه اهللكان إ

مهنة املرأة يف بيتها تعدل أجر املجاهد يف »: ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث عند البزار قوله  (429

 .«سبيل اهلل

والوضوء بامء زمزم وكل ماء مبارك وكذلك غسل الثياب  االغتسالحرج يف  ال (401

 .بأس أن ي غتسل به يف احلامم ي فيه الاملاء املقركذلك به لعموم األدلة و

 .ينام قلبه أن عينيه تنام والملسو هيلع هللا ىلص إن من خصائص النبي  (400

 .غسل اليدين للقائم من النوم يف الليل واجب وللقيلولة األمر يف ذلك واسع (405

رطوبة الكافر طاهرة وعرقه أيضًا طاهر كاملؤمن إال البول والغائط وإنام  (404

 .اداالعتقنجاستهم يف 

يمسه إال طاهر من احلدث األصغر واألكرب لتعظيم القرآن ولفت  املصحف ال (402

 .القلوب عند تعظيمه وعند تالوته

 .الذي يعطي العطية ويمن هبا لوحده أو عند الناس: اناملن   (400

 .إذا أردت بذل املعروف فعليك بتعجيل املعروف ونسيانه بعمل آخر (401

 .اد تستعمل يف الدواء والداءكلمة الطب من األضد (401

 .مستطبًا أو حكيامً : األفضل أن ي سمى الطبيب (401

 .من كنائس النصارى تالدكتور خرج تسمية (409

 .يسمى الطبيب بمستطب ألنه يعرف الدواء (411

 .أغلب الطب مبني عىل التجربة (410

 .باباً البخاري رمحه اهلل وضع يف صحيحه كتاب الطب وفيه سبعة ومخسون  (415

صغر سن : وقتنا احلارض عن الوقت املايض يف من أسباب خطورة الطب (414

 .قلة جرأتهالطبيب وقلة خربته و

اإلمام ابن القيم رمحه اهلل وضع كتاب الطب النبوي يف زاد املعاد وال يصح  (412
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 .إخراجه منه

ض الطب املجرب وأمرا: أمراض حسية وعالجها: األمراض عىل نوعني ومها (410

 .إتباع الرشع: معنوية وعالجها

 .ريعز  فإنه  خنزير كلب أو يا محار أو يا من قال لصاحبه يا (411

 .حديث صحيح «العني حق»: حديث (411

رواه أبو نعيم ويف سنده « العني تدخل الرجل القرب واجلمل القدر»: ( حديث411

 .رجل جمهول وهو حديث ضعيف

كان حمافظًا عىل األذكار ولكن تكون اإلصابة  نإربام يصاب اإلنسان بالعني و (419

  .لو حافظ عىل األذكارأخف 

 «أعوذ بكلمت اهلل التامات من رش ما خلق»: عند نزول أي منزل قولنة الس (411

وحفظ اهلل اإلنسان من كل  ،نةالسوالعمل ب ،توحيد اهلل: وهذا فيه عدة فوائد منها

 .رش

  .باجلن لفك السحر بالسحر االستعانةأنه يحرم : الصحيح (410

  .كلام كانت نفس احلاسد خبيثة كانت العني شديدة (415

  .ال حول وال قوة إال باهللوما شاء اهلل : العالج ملن رأى أمرًا حسنًا قول (414

 أول من ترى يف املنام»: صيب بالعنين أ  ملبعض الرقاة  قولمن اخلطأ العظيم  (412

أو الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص ربام يرى النبي ففهذا خطأ « العنيفهو الذي أصابك ب بعد الرقية

  .أو يرى نفسه

 يرى رؤيا إال يسريًا وهذا ال خيتلفون الناس يف كثرة الرؤيا وقل تها وبعضهم ال (410

 .عالقة بينها وبني اإليامن والكفر والطاعة واملعصية وغري ذلك

 .مل يكن أمل يش شاء كان وما الرؤيا خيلقها اهلل ما (411

 .يراه النائم يف منامه ما :الرؤيا (411
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يحصل من صفاء الذهن وقوة القلب  الرؤيا علم يتعلم أصوله وفروعه ومع ما (411

 .والعقل

 .إما رؤيا أو حلم أو حديث نفس وليس هلا رابع: ما يحدث للنائم (419

ا كل ما أرسك يف املنام فهي رؤيا من اهلل وكل ما أساءك فهو حلم من الشيطان وم (411

  .ي رى يف املنام حدثت به نفسك ربام

ي فريهر ]»: تعبري الرؤيا يعدها أهل العلم من الفتيا لقوله تعاىل (410 َ اَلَْمُر الَّذر
ُقِضر

 إذًا ال {14}يوسف:[ َأْفترنَا ِفر َسْبعر َبَقَراتر ] :وقوله تعاىل {15}يوسف:[ َتْستَْفتريَانر 

 .جيوز اإلقدام عىل التعبري إال بعلم

من كبائر الذنوب أن يدعي اإلنسان أنه رأى الرؤيا وهو مل يرها ألنه جاء يف ذلك  (415

 .حتى وإن كان مازحاً  شديدٌ  وعيدٌ 

 .الرؤيا قد يطول وقوعها وقد تقع بعد مدة قليلة (414

  .أصدق الرؤيا وقت األسحار وال يلزم وفيه حديث إسناده ضعيف (412

 .واحدٌ  أو تفسريٌ  وقد تكون ليس هلا إال تعبريٌ  تفسريٍ و قد تكون للرؤيا أكثر من تعبريٍ  (410

  .من امللة اً الذي ييسء الظن باهلل يكفر كفرًا أكرب خمرج (411

  .اخلوف والرجاء واملحبة :ات القلوب إىل اهلل عز وجل ثالثةحمرك (411

ب جانب يستحب السلف إذا كان اإلنسان يف حال الصحة والعافية أن يغل   (411 

 .ب جانب الرجاءوإن كان يف حال املرض والضعف أن يغل  اخلوف 

َن اهلل] :من اجلنة قال اهلل تعاىلعز وجل أعظم  اهلل رضا (419  ْضَواٌن مر  .[َأْكَِبُ  َورر

  .رضوان اهلل سبحانه وتعاىل دخول اجلنةمن ثمرات  (491

تتضاعف وهذا من فضل اهلل عز وجل  احلسنات تتضاعف والسيئات ال (490

  .تهورمح

يِّئَاتر ]: تذهب السيئات بفعل احلسنات كام قال اهلل تعاىل (495 بَْن السَّ   .[إرنَّ اَِلَسنَاتر ُيْذهر
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  .«ال إله إال اهلل أحسن احلسنات»: ورد حديث بأن قول (494

  .مالك من ظن السوء إال ما ظننت (492

  .قه للتوبةيفرح اهلل بتوبة العبد وهو الذي وف   (490

  .يف اجلنة اتل يف دخول اجلنة برمحة اهلل عز وجل والعمل لرفع الدرجاألص (491

يصيل يف اليوم والليلة أربعني ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (491

أثنى عرشة ركعة للسنن الرواتب وإحدى عة منها سبع عرشة ركعة للفرائض ورك

 .«عرشة ركعة لقيام الليل والوتر

  .بالقدر أ حتج عليه بالقدر من أحتج (491

  .إال إذا كانت من الفواسق قتل أو تعذيب بعض احليوانات ال جيوز (499

  .ه ألنه جيوز أكلهؤالببغاء جيوز بيعه ورشا (211

 .حديثاً  (5111ـ  5211): أحاديث الفتن قرابة (210

 اهلل كام دلددة ال يعلمها إال سميت يوم القيامة بالساعة ألن هلا وقت وساعة حم (215

  .نةعىل ذلك الكتاب والسُّ 

الصحيح والضعيف واملكذوب فال بد : أحاديث أرشاط الساعة كثرية جدًا منها (214

 .ه لصحة احلديثمن التنبُّ 

ال جيوز ألي أحد أن جيعل شيئًا من أرشاط الساعة إال بالدليل ألن ذلك من  (212

 .األمور الغيبية

ة إىل عالمات كربى وعالمات صغرى وال نعلم عىل م العلامء أرشاط الساعقس   (210

  .نةذلك دلياًل من الكتاب والس

  .نةعالمات الساعة جاءت يف القرآن وكذلك يف الس (211

عالمات الساعة كلها مقدمات هلا أي ليوم القيامة ولكن بعضها وقعت يف زمن  (211

  .وبعضها وقعت بعده وبعضها مل تقعملسو هيلع هللا ىلص النبي 
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  .ر عالمات الساعة يف أكثر من زمنقد تتكر (211

أن الشمس تستأذن رهبا كل يوم يف خروجها فتخرج إال يف يوم بوردت أحاديث  (219

  .يأذن هلا فتخرج من مكان غروهبا ال

 .تبسامً ملسو هيلع هللا ىلص كان ضحك النبي  (201

العبد إذا عمل العمل الصالح يف الدنيا يتوسع »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (200 

 .«ه يف اجلنةمنزل

يف و «بتسعة وستني جزءاً لدنيا تعدل نار ااآلخرة  بأن نار»وردت أحاديث:  (205

 » :رواية عند الطرباين
ٍ
يف  أن نار اآلخرة رضبت» :وجاءت رواية «بأهنا تعدل مئة جزء

  .«ماء البحار حتى بردت وبقي منها تسعة وستون جزءاً 

 يف النار يقولون الكفار للعصاة من عندما جيتمع الكفار والعصاة من املسلمني (204

ا اهلل عز وجل العصاة من النار وبقي نحن وأنتم سواء يف النار فلام نج   املسلمني

يَ ]: الكفار قالوا يَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسلرمر   .{2}احلجر:[ ُرَبََم َيَودُّ الَّذر

 استهانمن »: بعض العلامءالثابتة حتى قال نة السوافق  اآلداب مجع أدب وهو ما (202

 .«بالسنة استهان باآلداب

  .من أراد نرش اإلسالم فعليه بالسالم (200

  .يقدم له العذرفإنه  وليمة العرس واجبة إال إذا تعذر الذهاب إليها للمشقة (201

إذا عطس اإلنسان توقف الدماغ واألجهزة العصبية يف أقل من الثانية ثم ترجع  (201

 .احلمد هلل: ويقول يعيةإىل هيئتها الطب

نة  أن عيادة املريض: الصحيح (201  .مؤكدةس 

القلب  وانكساررؤية من هو أسفل منك يف أمور الدنيا يزيد فيك الزهد يف الدنيا  (209

 .بالقليل الرضا

  .زيد فيك احلسد والبغضاء واحلرصترؤية من هو أعىل منك يف أمور الدنيا  (251
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زيد فيك علو اهلمة واحلرص عىل العلم تيف أمور الدين رؤية من هو أعىل منك  (250

  .النافع

  .شتمل عىل البشاشة وبذل املعروف وكف األذىيحسن اخللق  (255

  .حسن اخللق يشء هني طالقة وجه وكالٌم لني (254

  .جماهدة النفس عىل حسن اخللق يدفع به سوء اخللق (252

  .ةثالث حمرماثنني دون البني أن املناجاة : الصحيح (250

 .أن من أقام الرجل وجلس مكانه أنه حمرم: الصحيح (251

 .األفضل يف املجالس التوسع والتفسح فيها (251

 .تكبري احللقة يف املجلس للجلوس: التوسع (251

  .تقارب الرجلني يف املجلس للجلوس: التفسح (259

  .قةالتوسع والتفسح يف املجالس يدل عىل عالمات األخوة الصاد (241

 واالستعاذةيعصمه منه ذكر اهلل عز وجل والتسمية  الشيطان مع اإلنسان أعظم ما (240

 .منه

  .كره مجاعة من أهل العلم السالم عىل املرأة الشابة والعكس (245

يرتكه إال  ال»: السالم عىل من دخل بيته قال فيه النووي رمحه اهللترك ( 244

 .«املتكربون

  .لمني من اليهود وغريهمالنصارى أقرب للمس (242

: ثبت عند أيب داود أن رجاًل عطس من وراء النهر فاقرتض قارب وقال له (240

  .اشرتى أبو داود اجلنة بدرهم: قال يرمحك اهلل فرأى يف املنام رجالً 

  .أن الرشب قائاًم مكروه إال إذا تعذر اجللوس: الصحيح (241

  .بالشامللبس النعال باليمني وخلعها نة الس (241

معنوي وذلك باملعاملة الطيبة ومادي وذلك بتقديم : اإلحسان عىل نوعني مها (241



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .اإلحسان واملساعدة

ص عقوق األمهات عن  (249 يف كثري من النصوص لضعفهم وعدم أخذ  اآلباءخ 

 .حقهم

  .الرشيعة من واجبات والربالعلامء عىل أن العقوق كبرية من كبائر الذنوب  اتفق (221

 : اإلحسان إىل الوالدين يكون بعدة أمور منها (220

 يتقدم عليهام يف امليش. . أن ال0

 . باسمهأحدمها  ي. أن ال يسم5

 . أن ال يتقدم يف األكل قبلهام. 4

 . الدعاء هلام. 2

 . غض الصوت عندمها. 0

  .عقوق الوالدين عقوبته عاجلة يف الدنيا قبل اآلخرة (225

 .رباع الرب  والربع اآلخر لألباألم هلا ثالثة أ (224

  .تكون عقوبة عقوق الوالدين سوء اخلامتة الغالب ما (222

  .كبرية من كبائر الذنوب االبنبكاء األم أو األب بسبب  (220

ربام التظهر عالمات وعقوبات يف الدنيا لالبن العاق ولكن عقوبته تظهر يف قلبه  (221

  .وهو اليدري

ره البنات من ص (221   .فات اجلاهليةك 

 : ( كانت اجلاهلية يقتلون بناهتم عىل طريقتني وهي221

 ها. ت. إذا أرادت األم أن تلد تذهب للخالء فإذا علمت أهنا بنت دفن0

عمرها ست سنوات يقول أبوها ألمها جهزهيا  ووصل. إذا كربت البنت 5

 هبا دفعها يف البئر.  ألذهب هبا إىل أخواهلا فإذا ذهب

  .أو حمرمٌ  املال يدخل يف أي يشء يشرتيه بال فائدة وحكمه مكروهٌ إضاعة  (229
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 : األكل والرشب واللبس يكون برشطني (201

 . بدون إرساف وتبذير وهو جماوزة احلد املرشوع. 0

 . بدون تعاظم وتشارف بالنعمة. 5

  .أمجع املسلمون عىل أن اإلحسان إىل اجلار واجب (200

  .الذنوبإيذاء اجلار من كبائر  (205

  .كل ما أعده الشارع من إيذاء للجار فهو إيذاء (204

  .كلام كان اجلار قريبًا من دارك كان حقه أكثر (202

 .إذا دعاك جريانك يف وقت واحد جتيب دعوة أقرهبم بابًا منك (200

من اإلحسان للجار بذل الطعام وإن كان غنيًا حلديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل  (201

  .رواه مسلم «جارك إذا طبخت مرقًا فزدها وأعط  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  عنه عندما

أن املؤذي »: ثبت يف أحاديث صحيحة وكثرية بوجوب اإلحسان إىل اجلار ومنها (201

  .«جلاره يستحق اللعنة

  .أعظم الذنوب الرشك باهلل (201

« ف رشهكا»: ال تصح بل الصحيح قول« كاف خريه ورشه»: مقولة العامة (209

  .وعليه فعل الواجب وهو اخلري

  .األصل هجر الكافر إال إذا دعت احلاجة يف بيع ورشاء ودعوة لإلسالم (211

استثنى أهل العلم اهلجر يف حق الزوج والزوجة والكافر إىل أكثر من ثالث  (210

  .ليال

  .ولو ساعة ينجيوز هجر الوالد ال (215

  .املعروفالنية عند عمل  استحضارينبغي  (214

  .ويشتد ذلك يف املعصية« باهلل»: ال ينبغي اإلكثار من قول (212

  .ده ودفاعه إذا أصابه احلسد يف قلبهايؤجر اإلنسان عىل جه «210
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 : ( عالج من كان يحسد الناس211

 كثرة الدعاء والثناء للمحسود. .0

 رواه مالك.  «هتادوا حتابوا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلدية لقول النبي  .5

  يف القول والفعل. اإلحسان إىل الغري .4

 التأمل يف سرية السلف يف اإلحسان إىل الناس.  .2

 الدعاء يف ظهر الغيب وهو من أفضل أنواع العالج.  .0

احلسد والكرب والغضب : أركان الكفر أربعة»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (211

  .«والشهوة

  .احلرص من أركان الكفر: قال بعض العلامء (211

أنه غضب عىل أمر من أمور الدنيا وإنام كان غضبه إذا انتهكت ملسو هيلع هللا ىلص عنه  مل يثبت (219

 .وجل اهلل عز حمارم

 .هو الشديدفإنه  الذي يملك نفسه عند الغضب (211

 .الغضب الهريع عىل أقل األسباب الدنيوية يدل عىل نقص العقل واإليامن (210

 : أن عالج الغضبملسو هيلع هللا ىلص ( ثبت عن النبي 215

 السكوت عند الغضب.  .0

 غيري املكان واهليئة. ت .5

 . والناس قراءة سورة الفلق .4

 الوضوء.  .2

 الصالة.  .0

 . االستعاذة .1

 اخلروج من مكان الغضب.  .1

  .وضع اليشء يف غري مكانه: الظلم (214



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 رواه مسلم:  «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمت يوم القيامة»: ملسو هيلع هللا ىلص( معنى قول النبي 212

 ظلمة يف يوم القيامة.  ههو عىل ظاهر .0

 هرة يف يوم القيامة. شدة وح .5

 عقوبة وعذاب يف يوم القيامة.  .4

  .أعدل العدل إقامة التوحيد (210

  .األخالق مساوئالرياء من أعظم  (211

  .لرشك األكربإىل ا الرياء رشك أصغر وهو طريٌق  (211

  .قليل وكثري الرياء رشك باهلل عز وجل (211

  .لهر  من أعظم وسائل اإلخالص العلم والعبادة يف ا (219

اللهم أين »: ملسو هيلع هللا ىلصمن أعظم وسائل اإلخالص الدعاء ومن هذه األدعية قوله  (211

 .رواه أمحد «أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم

 .جيوز الكذب بني الزوجني لبقاء احلياة الزوجية (210

لدخول يف من كان يحمل صفات املنافقني فال ينبغي أن يحكم عليه أنه منافق وا (215

  .نيته

والنبي  اليهودي إال بعد ثالث ليالٍ  واعد هيوديًا فلم يأت   قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  (214

  .يف مكان الوعد يف السوقينتظر ملسو هيلع هللا ىلص 

من تأخر عن املوعد ولو دقيقة وعلم أن تأخره لعذر فله أن يقبل العذر وإن كان  (212

 .عذر له فله احلق أن ال يقابله ال

  .غر من أكرب الكبائرالكفر األص (210 

  .ضعيفحديث  «احرتسوا من الناس بسوء الظن»: حديث (211

  .والظن بمعنى الشك ،االعتقادالظن بمعنى : الظن يكون عىل معنني (211

  .والسلف الصالح يف الظن أن يغلب وا ظن اخلري دائامً ملسو هيلع هللا ىلص هدي النبي  (211
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د يف حتقيقه مطلوب بإزالة سالمة الصدر مطلوبة رشعًا وعىل هذا يكون اجلها (219

  .الشحناء

  .كان حتته من البهائم ماحتى و واحدٍ  الراعي مسئول أمام اهلل عز وجل عن رجلٍ  (291

  .ال يرضب ابن آدم عىل وجهه وورد حديث بالنهي ويفيد التحريم (290

  .«ال تغضب ولك اجلنة»: ملسو هيلع هللا ىلصزاد الطرباين يف قوله  (295

 .ك حمارم اهلل يدل عىل قلة إيامنهالذي ال يغضب عندما تنته (294

ن إ إنفاقه املال الذي معك مال اهلل وهو وديعة عندك أعطاك إياها لكي خيتربك يف (292

  .أو رٍش  خريٍ يف كان 

رواه الطرباين وهو  «من تتبع الصيد غفلمن دخل عىل السلطان فتن و»: حديث (290

  .حديث حسن

اللهم إنك رزقتني هذا املال من غري حول »: قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (291

  .«جعلني أستعمله يف طاعتكامني وال قوة اللهم ف

  .اظ عىل أن الغيبة من كبائر الذنوبأمجع املسلمون واحلف   (291

  .«ذكرك أخاك بم يكره»: ملسو هيلع هللا ىلصها الرسول الغيبة كام فهر   (291

  .لقرباألحاديث الصحيحة أن الغيبة من أسباب عذاب ايف ثبت  (299

بأن يكون فيها الغيبة ال فرق  إن»: رمحهم اهلل تعاىليف نجد قال أئمة الدعوة  (011

  .«الرجل حارضًا أو غائباً 

 .إذا كان الرجل أخرس وأشار الرجل بام يكره فتكون غيبة ألن اإلشارة كالماً  (010

  .اهنا ليست غيبة واألوىل تركهإيكره الرجل الكلمة املقولة له ف إذا مل (015

  .تشتد الغيبة يف حق من عظم حقه مثل الوالدين والسلطان والعلامء (014

  .له ستغفاراالبيشرتط عىل املغتاب توبة ويكتفي  أنه ال: الصحيح (012

 غتبت أيب وأمي ألهناملو كنت مغتابًا أحدًا ال»: قال عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل (011
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 .اأوىل بحسنايت من غريمه

يف  تعاىل  اعة من العلامء الغيبة يف مواطن ذكرها اإلمام النووي رمحه اهللجّوز مج (011

  .كتابه رياض الصاحلني

 .ال ختذل أخاك يف الدنيا فيخذلك يف اآلخرة (011

حتقارهم يدل عىل قلة إيامنه ومعرفته احتقار الناس ومن أظهر اجيب احلذر من  (019

  .باهلل عز وجل

  .اجلوارح عىليظهر نه فإ إذا كان اإليامن يف القلب (001

ورد يف كتاب الزهد لإلمام أمحد رمحه اهلل أن رجاًل أعطى جمنونًا حلوى فقال  (000

ليس املهم بأن يعرف »: فقال «كيف يعرف احللوى ويميز الطعم»: صاحبه

  .«احللوى ويميز الطعم بل املهم بأن اهلل يرانا

  .هلك الرجلنة السإذا خالف اهلوى الكتاب و (005

  .يسبب العداوة ألنهينبغي اإلكثار من املزاح  ال (004

  .أمزح: بعض الناس يلقي الكالم فإذا غضب صاحبه قال (002

الشح أشد من بأهنام من يسء األخالق ولكن  البخل والشح كالمها سواء (000

  .البخل

  .البخالءإال  كل حديث يف فضل البخل وإمساك املال ضعيف ومل يروه   (001

  .غريمها اإلنسان بلعن أو إيذاء أو ءيسو كل ما لسب  ا (001

  .إال إذا تعدى وظلم اآلخر كان اإلثم عىل املبتدئبني اثنني  إذا بدأ السب   (001

  .يؤذي أحداً  جيب عىل املسلم أن ال (009

  .وجل يبغض الفاحش واملتفحش إن اهلل عز (051

 .م أو بغري علمهمالذي يطعن يف أنساب الناس بعلمه: انالطع   (050

 .له ىإذا مات الرجل ال تذكر مساؤه بل يذكر باخلري ويدع (055 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .فقد هيبتهاخذ عىل ظاهرها لكي ال ت  ؤأحاديث الوعيد ت   (054

فيه فال يسمى نميمة وإذا  َب ذ  قل الكالم بني الناس من أجل اإلصالح وك  إذا ن   (052 

  .يسمى نميمةفإنه  صدقاً وإن كان  نقل الكالم بني الناس من أجل الفساد

وهو رجٌل حمدث عنده جرح « ما اغتبت أحدًا قط»: قال البخاري رمحه اهلل (050

 .أنه ضعيف وال يزيد عىل ذلكبيحكم عىل الرجل لكن وتعديل يف الرجال و

 تعاىل النميمة سحٌر كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل (051

رقة والعداوةألن النميم يف كتاب التوحيد   .ة تفعل مثل ما يفعله السحر من الف 

مقدمات ويدعو إىل من يريد أن يغتابه بعض الناس إذا أراد أن يغتاب أحدًا يقدم  (051

  .وغيبة ونميمة استشفاءثم يبدأ يف غيبته فهذا كله 

من عد  كالمه من عمله قل كالمه وكثر »: قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (051

  .«عمله

  .يؤتى احلكمةفإنه  إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويبعد عن الناس (059

إن كان « اعتذرت لفالن»: مقولة غري طيبة واألفضل قول« فت فالنرص  »: قول (041

  .االعتذارله حق يف 

  .يسمون مماليك العاملة يف هذا الزمان ال (040

  .بغري رضاهم الطفييل بمعنى ملقوف وهو الذي يتدخل بني الناس (045

بن باز رمحه اهلل عن حكم أحاديث ابن حجر  الشيخ عبدالعزيز سألت شيخنا (044

الغالب أن األحاديث »: فقال رمحه اهلل: إذا مل يعزو احلديثملسو هيلع هللا ىلص رمحه اهلل إىل النبي 

التي يعزوها ابن حجر تكون أحاديث حسنة واألفضل الرجوع إىل إسنادها 

 .«واحلكم عليها

أنظر كم عىل أحاديث اإلمام ابن حجر رمحه اهلل التي يسكت عنها حتى أنا ال أح (042

  .ابن حجر كذا أسانيدها وإال أقول قاليف 
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من  اً أي يكون قريب« اللص إذا دخلت جملسًا فكن مثل»: قال برش احلايف رمحه اهلل (040

  .وال يتصدر املجلس الباب

 : ( من عالمات املتكرب041

   ه.ال يقبل احلق إال من غلب .0

 الناس.  استحقار .5

 م عىل أحد إال ملصلحة. ال يسل   .4

 يبايل برد السالم.  ال .2

 باملشية والتمخطر.  التعاظم .0

 اإلسبال يف اإلزار.  .1

 يحب أن خيدمه الناس.  .1

 التباهي باجللوس.  .1

 ختطئة الناس.  .9

 .حمبة تصدر املجالس.01

  .عالمات املتواضع عكس عالمات املتكرب (041

  .لزمان حتية بعض الناس اللعن بدل السالميكون يف آخر ا (041

يستهزأ به وأما ال ال يسخر منه ووينبغي للرجل أن ال يعيب أحدًا حتى الكلب  (049

  .فال بأس صيغة اإلخبارعىل كان  إذا

  .حفظ اللسان مقدٌم عىل حفظ الكالم (021

  .الصدق من حماسن األخالق والكذب من مساوئ األخالق (020

  .صدق باإلخالصيكون ال (025

  .اإلخالص إصالح الهريرة والعالنية (024

  .الصدق باإلخالص أن تكون الهريرة أفضل من العالنية (022
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  .الكذب فيه تعدي حلقوق اهلل تعاىل (020

  .ئالصدق لو وضع عىل جرح لرب (021

  .الصدق منجاة والكذب مهلكة (021

  .الكذب خيرج من رجل ضعيف اإليامن (021

  .اب لعدم صدقه يف نقل األخباراجلاهلية يرفضون الكذ   (029

  .اجللوس يف الطرقات األوىل تركه (001

  .جيب غض البرص عن أي حمّرم (000

  .جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وكف األذى عند اجللوس يف الطرقات (005

  .ثم وتقصريإاإلعراض عن العلم الواجب  (004

  .نوافل يضعف اإليامن واخلشيةاإلعراض عن ال (002

  .تركوا طلبه والبحث عنه لو علم الناس فضل العلم الرشعي ما (000

: لو بقي ساعة من عمرك يف أي يشء تقضيها قال: قيل لإلمام مالك رمحه اهلل (001

  .«أقضيها يف طلب العلم»

  .«جملس علم خري من عرشة جمالس باطل»: قال ثابت البناين رمحه اهلل (001

  .خري جمالس الدنيا جمالس العلم (001

  .خري جمالس اآلخرة جمالس النظر إىل وجهه الكريم (009

 .الرفعة يف الدنيا واآلخرة بطلب العلم (011

نخرج من بيوتنا بالذنوب ال يكفرها إال »: قال عطاء بن أيب رباح رمحه اهلل (010 

  .«جمالس العلم

رفع اجلهل عن نفسه ورفع اجلهل عن : مرينبأيكون اإلخالص يف طلب العلم  (015

  .غريه

ئل (014  .ال تغضب»: اإلمام أمحد رمحه اهلل عن حسن اخللق فقال س 
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  .احلياء املحمود برتك املحرمات واملنكرات (012

  .احلياء املذموم بفعل املحرمات واملنكرات ( 010

  .املؤمن القوي بإيامنه وتوحيده (011

  .ك يف أمور الدين والدنياحرص عىل ما ينفعا (011

 : ( قال بعض العلامء011

ألنه يرى يف سند احلديث ثقات : ال تغرت بتحسني احلديث عند الرتمذي .0

 ن احلديث. فيحس  

 نه يقول املسلم فيه السالمة. أل: ال تغرت بتصحيح احلديث عند ابن حبان .5

 نه يصحح احلديث الضعيف.أل: ال تغرت بتصحيح احلديث عند احلاكم .4

وكم من كالم خرج من خمرج الشفقة »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (019

  .«والرمحة فيكون فيه وقوع يف عرض أخيه املسلم

أتركونا يف كتاب اهلل وسنة » :إذا اغتاب من كان يف جملسهم يقول بعض السلف (011

 .«ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

  .الواجب علينا أن نكف ألسنتنا إال يف اخلري (010

غتاب من كان يف اكان الشنقيطي رمحه اهلل صاحب تفسري أضواء البيان إذا  (015

وإذا عاد الرجل  .«أسكت فإن يف صدري سورة البقرة وآل عمران: جملسه قال له

  .واغتاب أخرجه من جملسه

فقال  «هذا ورث لك» :إىل برش احلايف رمحه اهلل ومعه مئة دينار فقال جاء رجٌل  (014

  .«فال حاجة يل فيه وإن كنت صادقًا فهو هدية مني إليك إن كنت كاذباً »: له

  .ينبغي أن يكون العفو والصفح هلل عز وجل (012

 : ( أسباب زيادة املال010

لسعد بن أيب ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا ترتك قال النبي وأما الشبهات  ،حاللأن تأخذه من  .0
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 . رواه الطرباين «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»وقاص ريض اهلل عنه 

 أكثر اإلنفاق يف سبيل اهلل عز وجل ويف اخلري.  .0

 حترس عىل املال الذي يف جيبك.  ال .5

حذر بأن تتصدق لكي يزيد مالك ألنه رشك أصغر كام قال ذلك شيخ ا .4

 اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل يف كتاب التوحيد.

يكون يف أعىل من تواضع هلل رفعه حتى »: ملسو هيلع هللا ىلصان قوله جاءت رواية عند ابن حب   (011

  .عليني

 وتعامله مع األطفال والنساء والرجال حتى الدوابملسو هيلع هللا ىلص تأمل أحوال النبي  (011

  .والطيور

كان خيرج لسانه عىل األطفال فإذا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »: ذكر ابن أيب الدنيا رمحه اهلل (011

  .«احلسن واحلسني هربا رأى ذلك

  .نةمجهور العلامء عىل أن بداية السالم س   (019

احلسن واحلسني يتصارعان  هكان عندملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »: ذكر ابن أيب الدنيا رمحه اهلل (011

عني احلسني عىل ال ت  : فتقول عائشة يا رسول اهلل (حسني هيه هيه يا): ملسو هيلع هللا ىلصفيقول 

 يا هيه هيه: هذا العدل يا عائشة إلن جربيل يقول) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال الرسول  .احلسن

  .«(حلسنا

  .بتداء بالسالم واجباإلمام أمحد عىل أن االوابن حزم الظاهري يرى  (010

نة  أن بداية السالم: الصحيح (015   .مؤكدةس 

  .ال يصح حديث عىل أن الواحد إذا رد السالم يكفي عن اجلامعة (014

  .جيب رد السالم عىل من سمعه (012

 بأنه ال جيب رد السالم يف الصالة النافلة أو الفريضة ولكن :القول الصحيح (010

  .نة أن يرد وذلك برفع ظاهر الكف إىل األعىل وباطنها إىل األسفلللسُّ  اً إتباع
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  .وقت احلاجة عن جيوز تأخري البيان ال (011

 : ( هناك أناس ال يرد عليهم السالم011

 أهل البدع.  .0

  .«وعليكم»: الكافر ولكن إن سلم يقال له .5

 املهجور ألجل معصية.  .4

 السالم فتنة ال يسلم وإذا أمن الفتنة فال بأس.  املرأة األجنبية إذا كان يف رد .2

ال بأس بالسالم عىل املرأة الكبرية وترك السالم عىل »: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (011

  .«املرأة الشابة

  .إذا أردت الزيادة يف اإليامن فعليك بكثرة السالم (019

  .البداية بالسالم من عالمات التواضع (091

نة  عىل ضمن تعر   (090   .ريكف  بسوء واستهزاء وسخرية فإنه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل س 

 : لطة بني الناسزلة واخل  ( الضابط يف أحاديث الع  095

 إذا علمت أن يف خمالطة الناس فائدة لك وفائدة ملن خالطتهم كان أفضل.  .0

 إذا علمت أن يف خمالطة الناس فساد القلب فالعزلة أوىل.  .5

رواه أمحد وصححه ابن  «نت َخلقي فحسن ُخلقياللهم كم حس  »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  (094

 يقال هذا الدعاءأن  الصحيحوبن مسعود ريض اهلل عنه عبداهلل  حبان من حديث

ني رمحه اهلل   .يف أي وقت وال يحدد عند النظر إىل املرآة كام قال ذلك ابن السُّ

  .الدعاء والذكر من أفضل العبادات وأخفها وأسهلها ولكنه من أصعبها (092

  .الف املرات وبعضهم خيطأ يف العددآحون كان السلف يسب   (090

  .«أعرف متى يكون اهلل معي إذا حتركت شفتاي بذكره»: قال بعض السلف (091

  .وجل ودعاء وجهاد هذه األمة املباركة أمة ذكر هلل عز (091

بأننا لصوص  ا نعد أنفسناأدركنا من الصحابة كن  »: قال الربيع بن خثيم رمحه اهلل (091
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 .«يف ذكر اهلل

 :صحب رجٌل الربيع بن خثيم رمحه اهلل ومل يسأله عن الدنيا إال مرتني فقال له (099

هل يف » :ومرة قال له «عليك بربها»: نعم فقال: فقال الرجل «هل أمك حية؟»

  .«نعم»: فقلت «حيكم مسجد؟

  .وجلينبغي للمسلم أن تكون جمالسه كلها حلقًا لذكر اهلل عز  (111

َمالركر ]: كل ملك مالك وليس كل مالك ملك قال اهلل تعاىل يف سورة الفاحتة (110

ينر   النَّاسر ]: وقال اهلل تعاىل يف سورة الناس [َيْومر الدِّ
 . [َملركر

ما إذا أإذا أتم العدد املطلوب و واألجر دة بالعدد يحصل الفضلاألذكار املقي   (115

  .يؤجرفإنه  العددأو زاد نقص 

يف الرشع وال عند العرب ومل تذكر يف قصائدهم وأصلها من  هلااملسبحة ال أصل  (114

  .بالد السند

 .أثقل املخلوقات العرش (112

بأهنا مجيع أوامر اهلل  :القول الصحيح بعد التحقيق: معنى الباقيات الصاحلات (110 

  .ملسو هيلع هللا ىلصوأوامر رسوله 

عز وجل وجيعل لسانه رطبًا بذكر اهلل عز  ينبغي عىل املسلم أن يكثر مما يحبه اهلل (110

  .وجل

  .اإلكثار من األعامل الصاحلة توسع عىل املسلم يف الدنيا واآلخرة (111

  .«ال حول وال قوة إال باهلل»: عند الشدائد والكرب والضيق أكثر من قول (111

الدعاء هو »: ضعيف اإلسناد والصحيح حديث «الدعاء مخ العبادة»: حديث (111

  .«لعبادةا

  .ضعيف اإلسناد «ليس يشء أكرم عىل اهلل من الدعاء»: حديث (119

 .أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء ضعيفة (101
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  .ورد مخسون حديثًا يف إثبات رفع اليدين عند الدعاء (100

  .ابن حجر والصنعاين وغريمها يرون مسح الوجه بعد الدعاء (105

  .د الدعاء أن ال يداوم عليه بل تارة وتارةقولنا يف مسألة مسح الوجه بع (104

ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه جالء األفهام أكثر من مخسني فائدة يف  (102

  .ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة والسالم عىل النبي 

حرتامًا هلم وهذا ا« خالف األوىل»: تقع من األنبياء صغائر الذنوب وتسمى (100

  .كهدي العلامء عندما يذكرون ذل

أن األنبياء يوفقون للتوبة من صغائر »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (101

  .«الذنوب

 .«ر عرش خطاياأن احلسنة الواحدة تكف  »: قال اإلمام النووي رمحه اهلل (101

  .من اآليات واألحاديث فقط ولكن يكثرال ينبغي اإلكثار من الشعر يف املواعظ  (101

  .واهلل سبحانه وتعاىل مشتاق إليهملسو هيلع هللا ىلص اهلل مات رسول  (109

املالئكة يصلون عىل الروح والناس يصلون عىل »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (151

  .«اجلسد

  .إذا صلح الدين صلح كل يشء (150

  .ينبغي عىل اإلنسان أن يدعو بصالح الدنيا لكي ال يسأل الناس شيئاً  (155

  .له ه خريٌ ؤله والبعض منهم بقا لدنيا رٌش ه يف اؤبعض الناس بقا (154

نة كل حديث يف فضل العلم يف الكتاب و (152   .فهو العلم الرشعيالسُّ

 : متى ال ينفع العلم الرشعي( 150

 أن يفهم غري الفهم الصحيح.  .0

 أن يتعلم العلم وال يعمل به. .5

 أن يتعلم العلم من تأويل غريه.  .4



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .زحر والشعوذة ال جيوتعلم الس   (151

ْدِنر ]: مل يرد طلب الزيادة يف كتاب اهلل إال يف العلم قال اهلل تعاىل (151 َوُقْل َربِّ زر

ْلًَم    .يذكروهنا ويدعون هبا فكان السلف [عر

  .عند املصيبة« احلمد هلل عىل كل حال»: قول (151

  .تركها أوىل« احلمد هلل الذي ال يحمد عقباه»: قول (159

  .عند كل يشء« لذي بنعمته تتم الصاحلاتاحلمد هلل ا»: قول (141

 .ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهلل  االتصالالفائدة من اإلجازة يف األسانيد احلديثية  (140

 .التوحيد قبل موته ال يصحب طالب قد نطق أباكل حديث يدل عىل أن  (145 

 .«أنت ومالك ألبيك»: ملسو هيلع هللا ىلصعند ابن ماجه قوله  ورد حديٌث  (144

 .رة واحدة يف العمرأن العمرة جتب م: التحقيق (142

 .«تابعوا باحلج والعمرة»: ملسو هيلع هللا ىلصيستحب اإلكثار من احلج والعمرة لقوله  (140

ذكر السيوطي بأن الكافر ي طالب يوم القيامة من كل رجل صالح ألنه مل يصـل  (141

 .لعباد اهلل الصاحلني يف صالته وذلك يف التحيات ويسلم ويدع  

 .آثمة ووقعت يف كبرية من كبائر الذنوب حج املرأة بدون حمرم صحيح ولكنها (141

أن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه : هبذا االسم يقال« أبيار عيل»: تسمية ميقات (141

 .يصح وهذا ال عنده قاتل اجلن

 .يف ذلك األحاديث تأهل اليمن أرق قلوبًا وألني أفئدة كام جاء (149

 .ن كانت فاسدةإتى ومن تلبس باحلج أو العمرة وجب عليه اإلمتام ح (121

عـدم االستحباب ألنه ذكر متعلق بالنســك : التلبية من غري نسـك الصحيح (120

ريض اهلل عنهم  وال عن الصحابةوسلم  ومل يحفـظ عن النبي صىل اهلل عليه

 .أمجعني
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 .الطيب يف الرأس واللحية: باب يف صحيح البخاري (125

 .أطيب الطيب املسك كام يف صحيح مسلم (124

: ساًم ذكر ذلك اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف كتابهامكة هلا أكثر من عرشين  (122

 .«أعالم الساجد يف أحكام املساجد»

وهو مواجه للحجر األسود وهو قريب ملسو هيلع هللا ىلص باب بني شيبة دخل منه الرسول  (120

 .اآلن من باب السالم

نة  قول اجلمهور عىل أن ركعتي الطواف: الصحيح (121  .مؤكدةس 

بأن من عالمـات قرب الساعة أن احلجاج الفقراء يحجـون : ورد حـديث (121

للسـؤال والتّجـار للتجـارة واألغنياء للمباهاة والنزهـة وهذا وقع والساعة 

 .قريبة

 .هو الذي إذا سقط تفسد العبادة: الركن (121

: فقالاأللباين رمحه اهلل رشب ماء زمزم أربعني يومًا ومل يأكل شيئًا الشيخ  (129

استفدت شيئني بأن ماء زمزم شفاء من كل األمراض وردًا عىل من يقول أن »

 .«اإلنسان ال يصرب عن األكل

نة  من ترك (101  .يف أي عبادة فليس عليه يشءس 

 .مل ينص عليها دليل مة ماالعادة حمك   (100

ملسو هيلع هللا ىلص زرت قرب الرسول » :قالأكـره الرجل إذا »: قال اإلمام مالك رمحه اهلل (105

 .«يف املدينة النبويةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  رت مسجدأن يقول زواألفضل 

 .«العقيقة تطلق عىل الذبيحة»: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (104

 .ذهب بعض أهل العلم عىل أن العقيقة واجبة ومنهم احلسن البرصي رمحه اهلل (102

نة  مجهور العلامء عىل أن العقيقة ليست واجبة بلذهب  (100  .مؤكدةس 

نة  أن العقيقة: الصحيح (101  .مؤكدةس 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .ما يشرتط يف العقيقة يشرتط يف األضحية (101

 .األصل أن يتكفل بالعقيقة الوالد وإن تربع هبا غري األب جاز له (101

 .الغالم يعق عنه شاتان واجلارية يعق عنها شاة (109

ن إخر وآقت وز العقيقة عن الغالم شاة واحدة عىل أن يعق األخرى يف وجت (111

 .طالت املدة

 .رمحه اهلل من األقوال املستغربة أن اجلارية ال عقيقة هلا وهو قول احلسن البرصي (110

 .كل حديث يف أن ال يكهر عظم العقيقة ال يصح (115

 .استحب العلامء عىل أن ال يكهر عظم العقيقة من باب التفاؤل (114

 .ينفع الناس يرجع إىل ما كهر العظم للعقيقة أو عدم كهره: الصحيح (112

أسأل اهلل أن »: يعق به فله أن يقرتض قال اإلمام أمحد رمحه اهلل إذا مل جيد األب ما (110

 .«نةيؤدي عنه ألنه أحيا س  

 .إذا ذبحت العقيقة اليوم األول تعترب عقيقة واألفضل اليوم السابع (111

 .ظهيبدأ وقت العقيقة من انفصال الولد عن أمه ولو بلح (111

 .ستحب اإلمام أمحد رمحه اهلل أن تطبخ العقيقة وتوزعا (111

 .العقيقة كلها ومل يوزع منها شيئ صح ذلك وتعترب أهنا عقيقة تإذا أكل (119

 .«أدري ال»: كل من العقيقة؟ فقالؤكم ي: ل اإلمام أمحد رمحه اهللئس (111

 .ه وهو صغريإذا مل يعق عنه والد عن نفسه ال بأس بأن ي عق اإلنسان (110

أنه : عن شفاعة والديه وقيل: أي «كل مولود مرهتن بعقيقته»: معنى احلديث (115

 .حمبوس ويفك بالعقيقة

 .«ن كانت حائضًا أو نفاسًا أو مستحاضةإجيوز مبارشة الذبح للرجل أو املرأة حتى و (114

نة  (112 شكر الواهب  بارك اهلل لكام باملوهوب ورزقتام»: أن يقال ملن رزق ولداً السُّ

 .«وبلغ أشده ورزقتام بره



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

َبا]: العلامء عىل جواز البيع لقوله تعاىل اتفق (110 َم الرِّ  .[َوَأَحلَّ اهللُ الَبْيَع َوَحرَّ

تسليم السلعة ب األولفيمد يدهيام بأن أصل البيع مأخوذ من البائع واملشرتي  (111

 .تقديم القيمةب واآلخر

 .نوع فيصبح العقد يف اجلائز ويفسد فيه املحرم إذا كان يف العقد أكثر من (111

ن ألن البيع اه وإن ريض الطرفؤالعلامء عىل أنه ال جيوز بيع املحرم ورشا اتفق (111

 .والرشاء فاسد

 .الربا: أوسع البيوع املحرمة (119

 .العلامء بأن ال ربا بني السيد وعبده وهو قول املذاهب األربعة اتفق (111

 .ء عىل حتريم بيع ورشاء الكلبالعلام اتفق (110

 .العلامء عىل حتريم بيع الغرر اتفق (115

البيوع املختلف فيها بني العلامء يرجع إىل أهل العلم املحققني من أهل احلديث  (114

 .فإهنم أكثر صوابًا من غريهم

 .تركه إذ مل يتبني احلكم لهفاألوىل شتبه البيع بأنه حالل أو حرام اإذا  (112

 تلف العلامء يف بيع املصحف: ( اخ110

 .«بئس التجارة بيع املصاحف»: ريض اهلل عنهام و. قال عبداهلل بن عمر0

 .«ببيع ورشاء املصحف تقطع اهلل يد مد»: . قال عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام5

 .«جيوز الرشاء دون البيع»: . قال اإلمام أمحد رمحه اهلل4

 .«جيوز ويستحب بيع ورشاء املصحف»: . قال اإلمام النووي رمحه اهلل2

الطري يف اهلواء والسمك يف املاء والعقد : ال جيوز بيع ماال يقدر عىل تسليمه مثل (111

 .فاسد

 .جيوز تأخري املبيع لوصول الثمن أو بعضه إال يف الذهب والفضة وغريمها (111

 .للصلح بينهام يتفقان عىل مبلغٍ إذا نيس املدين والدائن املبلغ  (111



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .العلامء عىل أنه ال جيوز البيع عىل البيع وأن البيع الثاين فاسد اتفق (119

 .ال جيوز بيع ماال يملك والبيع فاسد (191

ويف قسم  «احليض»: أشد األبواب الفقهية عىل العلامء يف قسم العبادات (190

 .«الربا»: املعامالت

 .هاؤلنحل فيجوز بيعها ورشاما اوأال جيوز بيع احلرشات ذات السموم : التحقيق (195

 .العمل تكلم يف الناس عنأساء العبد عجز و إذا (194

 .جيوز بيع ورشاء الدود امليت للمنفعة يف اصطياد األسامك (192

 .الت اللهو واملعازف واألغاينآالعلامء عىل حتريم بيع ورشاء  اتفق (190

أهنا من باب  :لامءوضع الفصول واألبواب يف كتب أهل العلم قال بعض الع (191

 .الرتويح لطالب العلم وانتقاله من موضوع ألخر وليشد االنتباه

إذا وقع البيع املحرم بال علم وعلم بعد ذلك فعليه إذا استنفذ ما عنده من قيمة  (191

 .ستغفارالبيعة التوبة واال

نة السُّ العلامء عىل حتريم الربا وأنه من كبائر الذنوب بدليل الكتاب و أمجع (191

 .والقياس الصحيح واإلمجاع

 ( رشوط عدم صحة بيع احلارض للباد: 199

 أن يأيت البادي بالسلعة من أجل بيعها. .0

 أن يأيت البادي بالسلعة بسعر يومها. .5

 أن يقصد احلارض البادي والعكس كذلك. .4

 أن يكون الناس بحاجة للسلعة. .2

 .الربا حمرم يف مجيع الرشائع (111

 .«ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض»: الربا الثالثة أقسام (110

أنه جائز برشط أن يكون الشيك : رشاء الذهب والفضة بالشيكات الصحيح (115



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 .مصدق وفيه رصيد والورع تركه

 .ال جيوز بيع اللبن اخلالص باملخلوط ألن فيه ربا (114

: فقهم يقولونبن مسعود ومن واعبداهلل مذهب عمر بن اخلطاب وعائشة و (112

 .«كل معاملة حمرمة فهي ربا»

ه بعض املسلمني وضع أمواهلم يف بنوك بالد الكفار وتكون عند قبض ببتىل امما  (110

ترصف األموال الزائدة يف أمور : عىل أقوال األموال زيادة هلم واحلكم فيها

 .مستهانة وبعض العلامء منعوا ذلك

 .ألنه ليس بطعام بل هو مكيل« ملجاريا»جيوز وضع امللح يف الرصف الصحي  (111

 .«امللح ليس طعامًا بل هو مكيل»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (111

 .استبدال العجني باخلبز ال جيوز ألن النار سوف تغري صفة العجني (111

 .وجل متعلق ما قام اجلهاد يف سبيل اهلل عز الرق حكم (119

عالمات تقع عىل بعضها بأن حتمر : رة عىل نوعني مهاعالمات بوادر صالح الثم (101

 .نوأو تصفر وعالمات أخرى يسـأل عنها املزارع

رمحه ل شيخ اإلسالم ابن تيمية ئ؟ س  ف تعرف الثمرة الصاحلة حتت األرضكي (100

 .«الفن وهم املزارعون ل أهلأَ ي س: هذا السؤال فأجاباهلل 

 .مجيع الثامر النخل إذا أثمر أكثره وهذا يف يباع (105

 .ال جيوز البيع يف املساجد لورود األدلة عىل ذلك: التحقيق (104

 .إذا تم البيع يف املسجد بطل العقد وال يصح (102

إذا تم البيع بني البائع واملشرتي وأراد املشرتي أن يـرد السلعة عىل البائع فال  (100

 «أقال اهلل عثرته يوم القيامة من أقال أخاه»: ملسو هيلع هللا ىلص يحق له إال إذا أراد االمتثال لقولـه

 .رواه أبو داود

ا البائع اتفقمدة الرشط يف البيع ثالثة أيام فقط وورد يف ذلك حديث وإذا  (101



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .واملشرتي عىل الزيادة فلهام ذلك

 .خر ينتفع به ويرد بدلهمال يدفعه اإلنسان آل: القرض (101

ني آدم من عبيد وإماء بالعلامء بعض يصح بيعه يصح قرضه واستثنى  كل ما (101

 .والبعض استثنى اإليامء فقط

آالت اللهو إال يف عرس النساء ألن األصل يف  :ال يصح اقرتاض املحرم مثل (109

 .حقهم اجلواز

ملسو هيلع هللا ىلص جائز وليس بمكروه ألن رسول اهلل  واالقرتاضأمجع العلامء عىل أن القرض  (151

 .ودرعه مرهون عند هيودي قرتض وماتا

 .امء عىل أن املقرض يثاب عىل قرض أخيه املسلمأمجع العل (150

ذكر بعض العلامء عىل أن القرض أفضل من الصدقة ويف ذلك حديث مرفوع  (155

رواه  «من مسلم يقرض أخاه مرتني إال كانت له صدقتني ما» :ولهقملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي 

فيه ضعف ولكن  بن مسعود ريض اهلل عنه واحلديثعبداهلل ابن ماجه من حديث 

ئل عن ذلك فعل ما يف احلديث وس   ريض اهلل عنه بن مسعوداعبداهلل اهد وله شو

 .ملسو هيلع هللا ىلصبام قال النبي فأخربهم 

 .جيوز قرض املنفعة عىل أن أعمل معك اليوم وتعمل معي غداً  (154

 .كل قرض جر منفعة فهو ربا (152

 .جيوز اقرتاض املال يف بلد ودفعه يف بلد آخر (150

 .امالت يف الفقهالقرض يدخل يف باب املع (151

إذا اقرتض األب من ولده وامتنع األب من رد القرض فله أن يطلب القرض إذا  (151

 .والده منه هنيئًا ملن اقرتضوتوفر مع والده 

 .ينين أعم من القرض والقرض من أنواع الد  الد   (151

 .إذا رد املقرتض عىل املقرض القرض وزاد عليه بدون رشط مسبق جاز له (159
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 .الرهن يف القرض جائز (141

 .الضامن يف القرض جائز (140

 .الرشط يف الزيادة يف أداء القرض ال جيوز (145

بارك اهلل لك يف أهلك ومالك »: يستحب عند أداء القرض أن يقول املقرتض (144

 .«إنام جزاء السلف احلمد واألداء

 .واحداً ين قبل حلول املدة حتى وإن كان يومًا ال جيوز طلب الد   (142

 .ين له حق املطالبةاألجل يف الد   إذا مىض (140

أو  غارمٌ  قرتض ي طلب منه كفيٌل ااهد يف سبيل اهلل إذا استدان أو املسافر واملج (141

 .أو تقديم رهنٍ  حارٌض 

 ين فيه مسائل: ( املعهر يف سداد الد  141

 . ال جيوز سجنه.0

 . جيب اإلنظار.5

ين وهو معهر وال يشء عنده جيوز له أن سداد الد  . إذا كان الغارم يطالب منه 4

 يصيل يف بيته.

 . ال جيوز أخذ شيئ من ملكه يحتاج إليه.2

 ين.. جيوز بيع ماال يحتاج إليه لرضورة سداد الد  0

 .ين من ذمة إىل ذمةنقل الد  : احلوالة (141

 .أمجع العلامء عىل أن احلوالة جائزة (149

 .ل عليهاملحال واملحيل واملحا: احلوالة فيها ثالثة (121

املحال واملحال عليه  رىض: ذهب بعض العلامء عىل أن احلوالة يشرتط فيها (120

شد  .والبلوغ والر 

 .مماطالً  يكون الوجيب يف املحال عليه أن يكون مورسًا ومؤديًا  (125



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .حضوري وغريم: الكفالة تكون بأمرين (124

رف»: هو عليه أهل البلد عىل ماة فإهنا تعرف لطلقت الكفاإذا أ   (124  .«الع 

 .ضامن إذا مل يحرضه دفع ما عليه: الكفيل (122

 .أمجع العلامء عىل جواز الرهن والتعامل به (120

رهن جيوز يف السفر واحلرض وهو لأمجع أصحاب املذاهب األربعة عىل أن ا (121

 .الصحيح

 .جيوز رهن النخل دون األرض (121

 .ن ثمرة النخل واألرض برشط بدو صالح الثمرجيوز ره: التحقيق (121

 .جيوز رهن الدابة واحليوان (121

 .جيوز للمرهتن أن يرهن كتب احلديث والعلم وأن يقرأ فيها إذا أمن عليها (129

ز رهنه ومن منع بيعه منع رهنه والصحيح ز بيعه جو  من جو  : رهن املصحف (101

 .األوىل تركه: بعد التحقيق

 .وضط فعليه الع  الرهن عند املرهتن بال إفراط فال يشء عليه وإذا فر  إذا تلف  (100

ين من الرهن برشط أن يأمن ين وعنده الرهن أخذ قيمة الد  الد   إذا حل   (105

 .اخلصومة

 .منع أهل العلم رهن العبد املسلم للكافر (104

 .الصلح من العقود اجلائزة (102

 .صلح بني متخاصمنيوهو عقد : قطع املنازعة: الصلح (100

 .الصلح جائز ما مل يحل حرامًا أو يحرم حالالً  (101

 .والوالد من أنواع الصلح الولدالصلح بني  (101

 .«أنت ومالك ألبيك»: ملسو هيلع هللا ىلصعند ابن ماجه قوله  ورد حديٌث  (101

 .صدقة وهدية وبخشيش وإكرامية: الرشوة هلا عدة أسامء منها (109



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 . يقدر عىل أن يسرتد حقه واإلثم عىل غريهز الرشوة ملن الالبعض جو   (111

 .باب النفقات أوسع من باب اهلبات يف معاملة األوالد (110

 .تصح الوكالة فيام تصح فيه الوكالة من بيع ورشاء (115

 .الصالة: ال تصح الوكالة يف العبادات املتعلقة بالشخص مثل (114

 .الزكاة: مثلتصح الوكالة يف العبادات املنفصلة عن الشخص  (112

 .وكالة املرأة بطالق نفسها ةختلف العلامء يف صحا (110

 .تنفسخ الوكالة بني الطرفني بنزع أحدمها أو بموته أو بجنونه (111

 .جواز توكيل املسلم للذمي والعكس: التحقيق (111

 .تصح وكالة املرأة األجنبية (111

بل البيع كان عليه احللف إذا باع املوكل وزعم الوكيل بأنه فسخ الوكالة ق (119

 .باليمني

 .ال ينبغي للوكيل أن يوكل آخر إال بإذن املوكل (111

 .جيوز للوكيل البيع ألقاربه: الصحيح (110

خر واشرتط عليه شيئًا له أصل يف الرشع وجب آإذا وكل إمام املسجد رجاًل  (115

 .عليه إنفاذ الرشط

 .لتقطهي اليشء الذي ي  : قطةاللُّ  (114

 .قطة ليس بواجبأخذ اللُّ : الصحيح (112

 .اإلبل: ال جيوز التقاط ما يمتنع من نفسه مثل (110

 .فه وال يسأل عنهلتقط عند أوساط الناس ال يعر  اليشء التافه امل   (111

 .فها وليه سنةقط الطفل أو السفيه أو اليتيم يعر  إذا الت   (111

 .وصح بذلك احلديثسنة  مدة التعريف (111

 .طن التعريف يف األسواق وعند أبواب املساجد وعند أماكن جتمع الناسموا (119



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .ومل يأت  صاحبها فالصحيح أنه يمتلكهانة س إذا مرت (111

 .ال يمتلكهافإنه  سنة يمتنع بنفسه ومرت قط ماإذا الت   (110

 .الشاة وأكلها مبارشة وجاء صاحبها يرد عليه قيمتها تقطإذا الت   (115

 .لتقط من غري تفريط ال ضامن عليهقطة يف يد امل  للُّ إذا هلكت ا (114

نة أمجع املسلمون عىل جواز السبق ودل عليه الكتاب و (112  .واإلمجاعالسُّ

َقاُلوا َيا ]يف قوله تعاىل: من الكتاب يف سورة يوسف  ق  ب  عىل جواز الس   الدليل (110

ا َذَهْبنَا َنْسَتبرُق َوَتَرْكنَا ُيوُسَف  ْئُب  َأَباَنا إرنَّ نَا َفَأَكَلُه الذِّ نَْد َمَتاعر
ومن   {55}يوسف:[ عر

نة  سابق النبي »، ومسلم بقوله: يف البخاري امحديث ابن عمر ريض اهلل عنهالسُّ

ها الوادع وسابق بني اخليل التي  ملسو هيلع هللا ىلص باخليل التي قد أ شمرت من احلفياء وكان أمد 

واحد من أهل  أكثر من واإلمجاع نقل «مل تضمر من الثني ة إىل مسجد بني زريق

 .العلم بجوازه

يف قوله  أمجع العلامء عىل جواز السبق بكل يشء دون الثالثة املذكورة يف احلديث (111

 .«ال سبق إال يف خف أو نصل  أو حافر»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .املسابقة باألقدام أو غريها« بسكون الباء»: السبق معناه (111

 .ذي يكون للفائز يف املسابقةعل الاجل  « بتحريك الباء»: السبق معناه (111

 .جيب حتديد اجل عل إن كان ماالً أو عينًا لكي ال يكون فيه غرر (119

 .جيب حتديد املسافة يف املسابقة وإال بطلت املسابقة (191

 .ال جيوز وضع اجل عل من املتسابقني ألن هذا من القامر (190

: ر ريض اهلل عنهقال جاب ر من املالمهام قل أو كث  حرص الصحابة عىل الوقف  (195

 .«الوقف إال فعل من أحد من الصحـابة يستطيع ما»

 .ه ورهنهءز بيعه ورشاجيوز رشاء املصحف ووقفه يف املسجد عىل قول من جو   (194

عدم العلم بموعود اهلل عز وجل وقلة علمهم : سبب قلة الناس يف األوقاف (192



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 .بآثار الصحابة يف هدهيم باألوقاف

 .شيئاً  يواتس عىل أن الدنيا عندهم ال الصحابة باألوقاف دليٌل  فعل (190

 .حتبيس األصل وتسبيل املنفعة أو الثمرة: الوقف (191

 .أمجعت األمة عىل جواز واستحباب الوقف (191

نة ال يوجد دليل من الكتاب عىل الوقف وإنام ثبت يف  (191  .وفعل الصحابةالسُّ

 .الوقف يصح بالقول والفعل (199

 .لتست أو سب  أن يقول وقفت أو حب  : الوقف بالقول (111

 .منها لالستفادةأن خييل األرض : الوقف بالفعل (110

 .الوقف عقد الزم ال جيوز الرجوع فيه (115

 .ال جيوز وقف املحرمات واملنهيات واملكروهات (114

 .اثأوقفت هذا لبني فالن فيكون للذكور منهم دون واإلن: إذا قال الرجل (112

 .أوقفت هذا لقبيلة فالن فيكون للذكور واإلناث: إذا قال الرجل (110

 .ال جيوز الوقف عىل الكفار وأجاز بعضهم عىل أهل الذمة (111

 .منافع الوقف بيع ورصف يف مكان آخر تلإذا تعط   (111

 .ال جيوز حتجري الوقف العام عىل شخص خاص (111

 .الوقفما جاز له الوصية جاز له أو فيه  (119

اخلبز واخلرضوات ومثلها فهذه : الوقف إذا كان ال منفعة فيه ال يسمى وقفًا مثل (101

 .تسمى هدية أو صدقة أو نفقة

 .الوقف عىل األقارب أفضل من غريهم (100

 .املال من الدنانري والدراهم ال توقف (105

 .وضك من غري ع  متلُّ : اهلبة (104

 .باب اهلبةالعلامء عىل جواز واستح اتفق (102



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 .جتوز اهلبة لألقارب واألبعاد دون الورثة (100

  .هبة احلرام حرام ال جيوز قبوهلا (101

  .العائد يف هبته كالكلب يقيء فيأكل منه»: ملسو هيلع هللا ىلصال جيوز الرجوع يف اهلبة لقوله  (101

  .مجهور العلامء عىل أن الوالد جيوز له الرجوع يف هبة ولدههب ذ (101

  .املسلم أو العكس جاز له ويقبلها ال سيام إذا كان يرجو إسالمه إذا وهب الذمي (109

  .من أسباب العداوة بني األوالد هو سببجيوز التفضيل بني األوالد  ال: الصحيح (151

: أن يقال شاطر ومشطور وبينهام مثالً : الساندويتش كلمة تركية والصحيح (150

  .بيض

  .غصب اهلبة ال جيوز (155

  .مرياثًا وال يكون هبةً  املال اة يكونبعد الوف (154

بها يعتقد البعض بأن العقيدة الطحاوية من أصعب العقائد ولكن الذي صع   (152

 .احهارش   

 : العقائد كتب ( ترتيب150

 لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل. : األصول الثالثة .0

د بن عبدالوهاب رمحه لإلمام حمم: الواجبات املتحتامت لكل مسلم ومسلمة .5

 اهلل. 

 لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل. : كتاب التوحيد .4

نة عقيدة أهل  .2  ايل رمحه اهلل. لإلمام اهلد  : واجلامعةالسُّ

 لإلمام ابن قدامة املقديس رمحه اهلل. : االعتقادملعة  .0

 لإلمام الطحاوي رمحه اهلل. : العقيدة الطحاوية .1

بغري  أيريد ومن بد م التدرج لكل فن ليحصل عىل ماعىل طالب العلينبغي  (151

  .تدرج يسأم وال يفهم



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

أصول العقيدة ورشوحها تنقسم إىل قسمني من حيث هي نة السأصول  (151

  .مسندة وغري مسندة: التأليف

 : نة( من كتب أصول الس151

 لإلمام أمحد رمحه اهلل. نة السأصول  .0

 محه اهلل. لإلمام الربهباري رنة سالأصول  .5

حنفي املذهب ولكن ليس صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي  (159

إما : بمتعصب بل هو من أهل احلديث والتحقيق وقد قال ملن تعصب يف املذهب

  .«هذا جاهل أو غبي

 : ( الطحاوي له كتب مفيدة منها141

 وهو أول كتاب صنفه. : رشح معاين اآلثار .0

 خر كتاب صنفه. وهو آ: رشح مشكل اآلثار .5

إلمام األلباين اق عىل رشح العقيدة الطحاوية أليب العز احلنفي أفضل من عل   (140

  .رمحه اهلل

  .واجلامعة يسموهنم أهل احلديثنة السأهل  (145

نة ( ملاذا مل تسم أهل 144  واجلامعة بأهل القرآن ؟ السُّ

 بعض العلامء سامهم بأهل القرآن.  .0

والذي كان عليه « ما كان عليه أنا وأصحايب»: املنصورة الطائفةملسو هيلع هللا ىلص النبي  قال .5

 . نةهي الس الصحابة

 : تنقسم إىل قسمني ومهانة الس( 142

 من قول أو فعل أو تقرير. ملسو هيلع هللا ىلص ما أضيف إىل النبي : السنة .0

 . االعتقادما يعتقده من أمور : السنة .5

  .حكام الدينألالصحابة أفضل من غريهم يف الفهم الصحيح  (140



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .حديث ضعيف «هتديتهم هبماأصحايب كالنجوم ما »: حديث (141

 .وقع يف الرشك األصغر هبأنملسو هيلع هللا ىلص صحب رسول اهلل  فيمنمل يثبت  (141

  .بمعنى اجلزم وما هو معروف بأنه الظن فهو غري صحيح االعتقاد (541

الصحيحة عىل أن التوحيد ينقسم نة السبالكتاب و واالستقراء باالستنباطجاء  (149

  .توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األسامء والصفات: إىل ثالثة أقسام

أكثر الناس اليوم ال »: بطني رمحه اهلل أبوقال اإلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن  (121

يعرفون الرشك وخصوصًا طالب العلم فكيف بعوام الناس فإما أن يقع فيه 

  .«وال ينكر عليهم ويدعو الناس إليه وإما أن يقع فيه الناس

ل عن الرش العن الرش ولكن خمافة الوقوع أكنت أس»: قال حذيفة ريض اهلل عنه (120

  .«فيه

بطني رمحه اهلل  بن عبدالرمحن أيب اهللالعلم بقراءة مؤلفات اإلمام عبد أويص طالب (125

  .فهو من علامء السلف ففي مؤلفاته التوحيد والتحقيق

نذ دالعزيز الشيخ عبكان شيخنا  (124 بن باز رمحه اهلل ي قرأ عليه كتاب التوحيد م 

  .إىل أن تويف رمحه اهللسنة  سبعني

  .بكتب العقائد املصنفة ألهل العلم املحققني االهتاممجيب عىل طالب العلم  (122

  .ضعف يف حتقيق التوحيد عندهم الناسأكثر  اليوم عند (120

عن التوحيد  بعض الناس هما يقول»: ه اهللقال اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمح (121

  .«من مكائد الشيطانفهي بأننا عرفناه 

واجلامعة أن اهلل تعاىل ال يشبهه نة السمن القواعد املقررة يف العقيدة عند أهل  (121

ٌء ]: وال يف أفعاله قال اهلل تعاىل ال يف أسامئه وال يف صفاته أحدٌ  ْثلرهر ََشْ َلْيَس َكمر

يُ َوُهَو السَّ  يُع الَبصر ورى:[ مر   .{55}الشُّ

 .ه اخلالق باملخلوق فهو كافرمن شب   (121



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

نفي الرشك يف توحيد الربوبية ونفي الرشك : اعتقاد املسلم املوحد الصحيح هو (129

  .يف توحيد اإللوهية ونفي الرشك يف توحيد األسامء والصفات

  .ظروف العبد التوفيق نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل مهام كانت (101

  .أفضل أنواع املحامد «احلمد هلل»: قول (100

احلمد هلل عىل أنك : احلمد هلل بحاجة إىل أن تقول»: قولك: قال بعض السلف (105

  .«قلت احلمد هلل

فعندما  «حامد كلهااملإن وجدهتا ألمحد اهلل »: أضاع أحد السلف راحلته فقال (104

ئل أال يكفي احلمد هلل »: عن املحامد فقال وجد راحلته واستوى عىل ظهرها س 

  .«ن احلمد كله هللفإ

  .استغراقية« ال»: احلمد هلل (102

  .أن املرشكني والكفار يف النار خالدين فيها أبداً : الصحيح االعتقاد (100

يُ ]: قوله تعاىل (101 يُع الَبصر مر ٌء َوُهَو السَّ ثْلرهر ََشْ ائف د عىل مجيع الطوفيه ر   [َليَْس َكمر

  .واملبتدعة يف توحيد اهلل بأسامئه وصفاته الضالة

عندما تسمع أو تقرأ عن نعيم اجلنة أو عذاب النار فهذه كلها من قدرة اهلل عز  (101

  .وجل وهو عىل كل يشء قدير

  .كل من وقع يف الذنوب واملعايص يدل عىل ضعف التوحيد يف قلبه (101

بدل الدمع دمًا ندمًا  يبكونالدمع حتى بأن أهل النار يبكون »: ورد حديث (109

  .«فيها أبداً  نوولكن ال خيرجون منها وهم خالد

  .اعتقاد بأن ال معبود بحق إال اهلل« ال إله إال اهلل»: قول (111

  .دليٌل عىل أن ال إله بحق إال اهلل« بحق إال اهلل»: عبد ولذا يقالي  غري اهلل  هلإهناك  (110

  .وعىل هذا األدلة من الكتاب والسنة االعتقاددتني بعد جيب النطق بالشها (115

 : فيها مسائل مهمة وهي« ال إله إال اهلل»: ( قول114



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 . االعتقادالنطق هبا بعد  .0

 اعتقاد نفي الرشيك يف الربوبية واإللوهية واألسامء والصفات.  .5

 إثبات الطلب والقصد.  .4

 العمل هبا.  .2

 املوالة فيها.  .0

 . اً أم بعيد اً قريب العداوة فيها مهام كان .1

فاألفضل أن « ابتداءاهلل قديم بال »: الطحاوي رمحه اهلل يف عقيدته اإلمام قال (112

يفيد بأن اهلل قبله « قديم»: ألن قول« قبله يشء اهلل األول وليس»: ستبدل بقولت  

  .يشء

  .«هناك خملوقات كتب اهلل هلا اخللود»: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (110

القدرية جموس هذه األمة فإذا مرضوا ال تعودوهم وإن ماتوا ال تصلوا »: ديثح (111

  .حديث ضعيف «عليهم

  .إرادة كونية قدرية وإرادة دينية رشعية: اإلرادة هلا نوعان مها (111

  .ملسو هيلع هللا ىلصهي كل ما أمر اهلل به وهنى عنه عىل لسان رسوله : اإلرادة الدينية الرشعية (111

  .يحبها اهلل وال يلزم وقوعها: الرشعيةاإلرادة الدينية  (119

  .رههي كل ما خلق اهلل عز وجل وما قد  : اإلرادة الكونية القدرية (111

  .لزم وقوعهاياهلل ومنها ال يحبها و ايحبه: اإلرادة الكونية القدرية (110

حديث ضعيف ومعناه  «تفكروا يف آيات اهلل وال تتفكروا يف ذات اهلل»: حديث (115

ْيلر ] :ويدل عليه قوله تعاىلصحيح  ََمَواتر َواَلَْرضر َواْخترََلفر اللَّ إرنَّ ِفر َخْلقر السَّ

ُوِلر اَلَْلبَابر  رْم *  َوالنََّهارر آَلََياتر َلر يَن َيْذُكُروَن اهللَ قريَاًما َوُقُعوًدا َوَعََل ُجنُوِبر الَّذر

ََمَواتر َواَلَْرضر  ُروَن ِفر َخْلقر السَّ  .{595-591}آل عمران: [...َوَيَتَفكَّ

  .قلة العلم وصغر العقل: ن مهااتشبيه اخلالق باملخلوق أمر عن نتج (114



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

اإلنسان له يد والكلب له يد وإن قال رجٌل أن »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (112

ه ه خملوقًا بمخلوق آخر فكيف بمن شب  عليه ألنه شب   الكلب مثل يد اإلنسان رد  يد 

  .«باخلالق لوقاملخ

ُكْم ]: قوله تعاىل« التبيان»: رشح اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه (110 َوِفر َأْنُفسر

ونَ  ُ
هذا من باب االختصار خوفًا من »: ئة ورقة وقال رمحه اهللايف م [َأَفََل ُتبْصر

  .«اإلطالة

  .يكفي بأن اهلل هو اخلالق وما سواه خملوق عقاًل فكيف باألدلة (111

  .ه عنها اهلل عز وجلنز  كل صفة كامل هلل عز وجل وكل صفة نقص ن   (111

  .«بأن اهلل جيمع خلقه كلهم من آدم إىل آخر خلقه كنفس واحدة» :ورد حديث (111

  .«من أمره بني الكاف والنون يا»: ال أرى بأسًا بأن يقول الداعي يف دعائه (119

َأََل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف ]: اهلل تعاىل وجل خلق اخللق بعلمه قال اهلل عز (111

  .{51}امللك: [اخلَبِيُ 

  .الفهم نصف العلم (110

  .«ال يعجبني الرجل يروي احلديث وال يفقهه»: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (115

  . وأخفىوجل يعلم الهر   اهلل عز (114

  .ما يهر به الرجل لآلخر: الهر   (112

  .ما يكون يف صدر العبد: أخفى (110

  .دعوته بالتوحيدملسو هيلع هللا ىلص النبي  أأول ما بد (111

: وقوله« بسم اهلل»: كره بعض العلامء وضع الواو التي تفيد العطف بني قوله (111

  .«احلمد هلل»

  .أي ينقص من ثواب التوحيد عند العبد: معنى القدح يف كامل التوحيد (111

  .ب معرفتها باألدلةجي االعتقادبعض مسائل  (119



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

أو الرشع ال تصلح هذا الزمان فهو كافٌر نة السبأن الدين أو القرآن أو : من قال (191

  .مرتدٌ 

  .ملسو هيلع هللا ىلصستدل له فاحلق هو ما قال اهلل ورسوله ستدل به بل ي  كالم العلامء ال ي   (190

قاد ويف يف االعت الصحيحة عىل االعتقاد نؤمن هبانة الساألدلة من الكتاب و (195

  .غريه

  .اليقني درجة عالية فام أضعفه عند الناس يف هذه األمة (194

ال يستدل بأي حديث ضعيف حتى وإن كان يف فضائل األعامل وذلك لوجود  (192

  .غني عنهاألحاديث الصحيحة التي ت  

لو »: من األحاديث الضعيفة التي فيها منافاة التوحيد ودعوة للرشك حديث (190

  .«ن باحلجر لنفعحسن الظأُ 

ثوب ال »: فقالتسنة  تلبسه من أربعني يمونة بنت املكندر رمحها اهلل ثوٌب مل كان (191

ثوب ال ي عىص فيه اهلل ال يتمزق وال يتسخ »: ونحن نقول« ي عىص فيه اهلل ال يتمزق

 .«فانظر إىل حالنا واهلل املستعان

 أكثر من أربعامئةملسو هيلع هللا ىلص للنبي  أن»: ذكر بعض العلامء ومنهم السخاوي رمحه اهلل (191

 .«وأغلبها صفاتاسم 

  .ال ت علل هااألسامء ت علل ولكن بعض (191

  .الرسول أفضل من النبي (199

  .اخلرض املذكور يف سورة الكهف نبي (911

  .صالح عبدٌ لقامن املذكور يف سورة لقامن ليس نبيًا بل هو  (910

زير املذكور يف سورة البقرة ليس بنبي (915   .صالح من بني إرسائيل عبدٌ بل هو  ع 

  .عليهم الصالة والسالم «إبراهيمونوح وآدم »: باء البرش ثالثةآ (914

  .أمجل البرش حتى أنه أمجل من يوسف عليه السالمملسو هيلع هللا ىلص نبينا حممد  (912



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

  .أو بعد موته فهو كافرملسو هيلع هللا ىلص عى النبوة يف زمن النبي د  امن  (910

م أتباع وأصحاب قوة هلرجاًل  نوثالثالنبوة  وردت أحاديث عىل أن من يّدعي (911

  .ومنعة

  .وأطاعه فهو من األتقياءملسو هيلع هللا ىلص بع الرسول كل من أت   (911

  .عى ذلك فهو كافرد  اقى ومن يف الت  ملسو هيلع هللا ىلص ال يأيت أحٌد أفضل من الرسول  (911

يسجد أسبوعًا كاماًل حتت العرش ملسو هيلع هللا ىلص ورد حديث عند الطرباين أن رسول اهلل  (919

  .لعظيم يف يوم القيامةيف املوقف ا

ومل يذكر قي « حممد حبيب اهلل»: وال يقال« حممد خليل اهلل»: قالاألفضل أن ي   (901

خليل اهلل  إبراهيم»: ذلك حديث صحيح وقد ورد عند الرتمذي حديث ضعيف

  .واحلديث ضعيف اإلسناد «وأنا حبيب اهلل

  .لة أعىل من درجة املحبةدرجة اخل   (900

ملسو هيلع هللا ىلص لة وموسى عليه السالم بالكالم ورسولنا راهيم عيه السالم باخل  انفرد إب (905

  .خليل اهلل وكليم اهلل

  .ملسو هيلع هللا ىلصاملحاسن كلها اجتمعت يف ذات رسولنا اهلل  (904

  .سقر من أسامء النار والعياذ باهلل (902

غالة يف النفي وغالة يف : الناس يف األسامء والصفات إىل أقسام ثالثةينقسم  (900

  .واجلامعةنة السوالوسط هم أهل اإلثبات 

واجلامعة وسط يف مجيع نة السأهل »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (901

  .«االعتقاد

نة أمجع علامء أهل  (901 واجلامعة بأن رؤية اهلل سبحانه وتعاىل يف اجلنة ثابتة السُّ

  .أفضل نعيم يللمؤمنني وه

نة أمجع علامء أهل  (014   .جلامعة عىل أن ال أحد يرى ربه يف الدنياواالسُّ



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة كان من أهل البدع واملذاهب الفاسدة ىمن نف (901

نة نصوص رؤيا اهلل سبحانه وتعاىل من الكتاب و (909 متواترة تواترًا قطعيًا بلغت السُّ

  .حديثاً  (411)أكثر من 

واجلامعة إمكانية رؤية اهلل عز وجل يف املنام ة نالسز بعض العلامء من أهل جو   (951

  .يف سننه وغريه من أهل العلم ب عىل ذلك الدارقطنيوبو  

يراه اجلميع الرب والفاجر والكافر وأن اهلل عز وجل ي رى يف يوم القيامة : التحقيق (950

رم من الرؤية الكفار واملنافق وعىل ذلك النصوص   .نوثم يح 

  .صحيحةورصيحة   عز وجل يف يوم القيامةا اهللرؤينصوص  (955

إذا دخل املؤمن جنته فيها أربعة أبواب من هذه »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (954

  .«األبواب باب لزيارة اهلل عز وجل

  .جيب فيها التسليم ألن فيها ثباتًا عىل اإلسالمنة السالنصوص من الكتاب و (952

  .لتسليمه ألمر اهلل عز وجل مي املسلم مسلامً س   (950

من نفى رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة ربام يحرم »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (951

 .«منها

من أكرب الضالل واحلرمان التشكيك يف الرشيعة وهذه من صفات الكفار  (951

 .واملنافقني

 حسب سياق تأويل صحيح وتأويل فاسد ويفهم عىل: التأويل عىل قسمني مها (951

  .الكالم وبجمع األدلة

  .فهم األسامء والصفات فيه أكثر من عرشين قاعدة (959

مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ال يوجد فيها أي خطأ واحد  (941

  .يف باب األسامء والصفات

وجد يف األئمة املعروفون حممد بن عبدالوهاب ومن بعده من أبنائه وغريهم ال ي (940



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

  .مؤلفاهتم أي خطأ يف العقيدة

واإلمجاع والعقل نة السأحاديث اإلرساء واملعراج متواترة ثابتة بالكتاب و (945

  .الصحيح

اإلرساء واملعراج كان يف بيت أم هانئ وليس يف املسجد احلرام ألن منزل أم  (944

رتتب عىل هانئ يف احلرم كام يف صحيح مسلم وهذا دليٌل عىل عموم األجر امل

  .الصالة يف حدود احلرم

ستدل بعض العلامء عىل أن الليل أفضل من النهار حلادثة اإلرساء واملعراج ا (942

كٌل له فضل : النهار أفضل ليوم عرفة وعليها األدلة الصحيحة والصواب: وقيل

  .له الرشع فيهبحسب ما فض  

ُسْبَحاَن ]: ال اهلل تعاىلقملسو هيلع هللا ىلص أن اإلرساء واملعراج بروح وجسد النبي : الصحيح (940

در اَلَْقَص  در اَِلَرامر إرََل املَْسجر َن امَلْسجر هر َلْيًَل مر ى برَعْبدر ي َأْْسَ  . {5}اإلرساء: [الَّذر

  .أن حادثة اإلرساء واملعراج يف حال اليقظة: الصحيح (941

  .ملسو هيلع هللا ىلصأن حادثة اإلرساء واملعراج حدثت مرة واحدة يف عمر النبي : الصحيح (941

ربه بعينه ولكنه سمع كالمه وفرض عليه  مل يرَ ملسو هيلع هللا ىلص ن الرسول أ: الصحيح (941

  .الصلوات اخلمس

  .من كّذب اإلرساء واملعراج كفر إلنه خرب متواتر ومعلوم قطعًا يف الرشع (949

بروحه وجسده مرة واحدة يف حال اليقظة ال منامًا ملسو هيلع هللا ىلص رسي بنبينا أ  : اخلالصة (921

ث هبا قومه ونزلت املسجد احلرام يف بيت أم هانئ وحد   عائدًا يف نفس الليلة إىل

  .اآلياتيف ذلك 

  .كل سامء فيها خزنة من املالئكة (920

السامء رقيقة عىل سمكها البالغ مسرية مخسامئة عام وذلك عندما رأى املالئكة  (925

  .ومعه جربيل يف حادثة املعراجملسو هيلع هللا ىلص النبي 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

يه السالم عندها ومل يتعداها إال لجربيل ع النتهاءسدرة املنتهى سميت بذلك  (924

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حممد 

أفضل اخللق عىل اإلطالق ألنه وصل إىل مكان مل يصل إليه أحد من ملسو هيلع هللا ىلص حممد  (922

  .البرش

واجلامعة اإليامن باحلوض الذي أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل نة السمن عقيدة أهل  (920

  .بدعأهل الإال  يف اآلخرة وال يردهملسو هيلع هللا ىلص لنبيه حممد 

  .مكان جيمع فيه املاء: أصل احلوض (921

رم احلوض  وأنكر أحاديث من رد (921 شى أن يح    .من الرشب منه يوم القيامةخي 

أحاديث احلوض بلغت حد التواتر يف الصحة وهي ما يقارب ثامنني حديثًا رواه  (921

  .ن صحابياً وما يقارب ثالث

  .ملسو هيلع هللا ىلصهنر الكوثر ي صب يف حوض النبي  (929

وجل أن يردوا  طريقة السلف عندما يسمعون أحاديث احلوض يسألون اهلل عز (901

نظمأ بعدها  جعلنا ممن يرد عليه ويرشب منه رشبة الااللهم »: عليه ونحن نقول

 .«أبداً 

أبيض »: آخر وثبت حديث «أشد بياضًا من اللبن»: ثبت حديث بأن احلوض (900

 .وليس بينهام فرق «من اللبن

  .يستطيع أن يصف احلوض حتى يراه ال أحد (905

ذكر لون ماء احلوض بأنه أبيض من اللبن ليس دلياًل عىل أن يكون مثله ولكن  (904

  .هذا تقريب لألذهان

أحىل من »: آخر حديٌث ثبت و «أحىل من العسل»: أن احلوضب حديث ثبت (902

  .وليس بينهام فرق «السكر

يفيد هذا احلديث بأن  «سرية شهرعرضه وطوله م»: بأن احلوض حديثثبت  (900
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  .واسع ووصفه لتقريب األذهانأن احلوض الطول والعرض متساويان و

  .«عدد آنيته أكثر من الكواكب»: بأن احلوض حديثثبت  (901

  .«من رشب منه ال يظمأ بعده أبداً »: بأن احلوض حديثثبت  (901

 ملسو هيلع هللا ىلصحوض نبينا حممد  ولكن« ترد عليه أمته اً أن لكل نبي حوض»: حديثورد  (901

  .«أفضل األحواض

 «أصحايب»: ملسو هيلع هللا ىلصيرد عليه أ ناس ويطردون منه ويقول  بأن احلوض حديثثبت  (909

ُسحقًا ُسحقًا ُبعدًا »: ملسو هيلع هللا ىلصنك ال تدري ما فعلوا بعدك فيقول إ: املالئكة فتقول

إما حدث كفر باهلل عز وجل أو حدث كبرية من : أمرين واحلدث هنا عىل «ُبعداً 

 .نوبكبائر الذ

مكان احلوض يف يوم القيامة هل هو قبل الرصاط  ىلظهر خالف بني العلامء ع (911

  .يف االعتقاد أو بعده وهذا اخلالف ال يرض

أن اللوح »: ومنها «أن اللوح يف جبهة إرسافيل»: وردت آثار يف صفة اللوح منها (910

أن اللوح » :ومنها« طوله من السمء إىل األرض وعرضه من املرشق إىل املغرب

  .«عىل يمني العرش

هو مرسل ومنها ما هو موضوع ومنها ما  اآلثار الواردة يف صفة اللوح منها ما (915

  .هو ضعيف

  .حقيقة اللوح وصفته ال يعرفها إال اهلل عز وجل ألن هذا من أمور الغيب (914

  .نصٌح لألمة صحته وذلك بني  ث أن ي  األثر إن كان يف سنده نظر جيب عىل املحد   (912

  .واجلامعة اإليامن باللوح والقلمنة السمن اعتقاد أهل  (910

  .[ن َوالَقَلمر َوَما َيْسطُُرونَ ]: أقسم اهلل بالقلم بقوله تعاىل (911

بأن أول ما خلق اهلل القلم وقال له أكتب مقادير كل يشء إىل قيام »: ورد حديث (911

  .«الساعة



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .غيب التي ال يعلمها إال اهلل عز وجلصفة القلم من أمور ال (911

ال يرض يف  اخلالف العرش وهذا مظهر خالف أهيام أول يف اخللق القلم أ (919

  .االعتقاد

عرش قلاًم وأعظمها  ااثن: وهيأن القلم له أنواع »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (911

  .«[ْسطُُرونَ ن َوالَقَلمر َوَما يَ ]: بقوله تعاىل قدرًا ما أقسم اهلل

  .يف اللوح املحفوظ أبداً   ماغري  ل وال ي  د  بال ي   (910

ر عليك قد  علم أن ما أصابك م  تأهم أسباب حتقيق الرضا بالقضاء والقدر أن  (915

  .وات واألرض بخمسني ألف سنةقبل خلق السام

ـ وم مل يسبق الق: قال أبو بكر املزين يف فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه (914

  .وقع يف قلبه من إيامن بكثرة صالة وال صيام ولكن بكثرة ماالصحابة ـ 

الطائر إذا نزل  القلب البد أن يكون يف السامء بإقرار اإليامن فيه وال يكون مثل (912

  .اد بالشهوات والشبهاتلألرض اصطاده الصي  

  .نتعلم اليقني كام نتعلم اآلية من القرآن: قال بعض السلف (910

يف القلب خيرج عىل اللسان وملك املوت إذا نزع الروح وبلغ إىل الصدر  ما (911

  .القلب وخيرج ما فيه من اعتقاد عىل يضغط

  .أعىل درجات ومنازل العبادة الطمأنينة يف القلب (911

  .ملسو هيلع هللا ىلصكلام زاد وقوي إيامن العبد صار بدنه وريحه طيبًا وتأمل حال النبي  (911

  .العبد صار بدنه وريحه خبيثاً  كلام ضعف إيامن (919

  .مواضع يف استواء اهلل عز وجل عىل عرشه ةالقرآن فيه سبع (911

نة أهل  (910 العرش والكريس حق والسؤال عن الكيفية أن واجلامعة يعتقدون السُّ

  .بدعة

  .العرش خيتلف عنالكريس  (915
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أن الكريس هو بن عباس ريض اهلل عنهام بعبداهلل وردت آثار ضعيفة عن  (914

  .العرش

سبحان »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله بنة السأن العرش أثقل املخلوقات وورد ذلك يف : التحقيق (912

  .«ومداد كلمته وزنة عرشه عدد خلقه ورضا نفسه وبحمده اهلل

  .فهمعندي مسائل مهمة يف العرش والكريس أخشى إذا ذكرهتا ال ت   (910

  .جل جالله هاستواء اهلل عز وجل عىل عرشه يليق ب (911

  .اهلل غني عن العرش وأن اهلل هو الغني احلميد بل العرش حمتاج إىل اهلل عز وجل (911

  .ال يستطيع أحد من اخللق اإلحاطة باهلل عز وجل (911

لة إلبراهيم والكالم ملوسى عليهام واجلامعة يعتقدون بإثبات اخل  نة السأهل  (919

  .السالم

  .ي قدم األمرفإنه  نهيإذا تعارض األمر وال (991

  .التخلل بالقلب باملحبة واملودة: لةدرجة اخل   (990

فقال  سأل ربه ملا اختذتني خليالً  عليه السالم أن إبراهيم: وردت آثار إرسائيلية (995

  .«أنك تكرم الضيف وتعطي أكثر مما تبقي»: له

صالة عيد األضحى بن درهم بعد قصة خالد القهري رمحه اهلل عندما نحر اجلعد  (994

القصة ذكرها  ألنه أنكر اخللة إلبراهيم عليه السالم والكالم ملوسى عليه السالم

  .يف كتاب التاريخ يف الرد عىل اجلهمية والسند فيه ضعف ةالبخاري مسند

  .املالئكة ال يعرف عددهم إال اهلل عز وجل (992

  .ملك املوت»: سمهاح أن والصحي« عزرائيل»: سمهاأن ملك املوت  ال يصح حديث (990

  .نؤمن باملالئكة إمجاالً وتفصياًل ما عرفنا منهم وما مل نعرفه (991

  .من أنكر اإليامن باملالئكة فهو كافر باهلل عز وجل (991

ومعنى  «من قرأ آخر آيتني من سورة البقرة يف ليلة كفتاه»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله بورد حديث  (991
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، وقيل: كفتاه املكروه تلك الليلة وقيل: اتكفتاه اإليامن بام ورد يف اآلي: ذلك

 .كفتاه من قيام الليل

  .نؤمن باألنبياء إمجاالً وتفصياًل ما عرفنا منهم وما مل نعرفه (999

لة عىل األنبياء إمجاالً وتفصياًل واملهيمن عليها القرآن نؤمن بالكتب املنز   (0111

  .ملسو هيلع هللا ىلصنزل عىل نبينا حممد العظيم الذي أ  

  .وكان فيه مواعظ وآداب وأخالقعليه السالم الزبور عىل داود  نزلأ   (0110

وهي  «األصنام يف حماريب املساجدال تقوم الساعة حتى تنصب »: ورد حديث (0115

  .الكامريات يف املساجد وجود اآلن بدأت ظواهرها وهي

  .اإلسالم لألعامل الظاهرة واإليامن لألعامل الباطنة (0114

  .وأعاله إيامن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه بني الناسوت اإليامن يتفا (0112

أهل القبلة حتى طوائف أهل البدع  يف مسمىكل من يتجه إىل الكعبة يدخل  (0110

  .واألهواء

يف أول  «بالنياتإنم األعمل »استحب العلامء وضع حديث عمر بن اخلطاب  (0111

  .مؤلفاهتم

صاحب البدعة ال يوفقه اهلل لتوبة ألنه يعتقد »: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (0111

  .«بالبدعة دينًا بدين اهلل به

 ( هل تقبل رواية املبتدع ؟ 0111

 رة ال تقبل له رواية وهذا باإلمجاع.. إذا كانت البدعة مكفّ 0

 صاحب بدعة وداعي للبدعة: . إذا كانت البدعة مفسقة فيكون عىل أمرين5

 .آلخرفيقبل من األول وال يقبل من ا

يف دين اهلل بدعة إال نزع اهلل من قلبه نور اإليامن وطبع عليه ظلمة  أحد بتدعاما  (0119

  .البدعة
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املرشك ساٌب هلل واملبتدع »: قال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل (0101

  .«ملسو هيلع هللا ىلصساٌب لرسول اهلل 

  .اإلسالم هدم ثلثصاحب البدعة من سمع  (0100

 .رفع عنه اجلهل وعرف البدعة الصحيح ملسلم العلمإذا تعلم ا (0105

  .ملسو هيلع هللا ىلصاملبتدع يستدرك عىل رسول اهلل  (0104 

  .أحب للشيطان من املعصية البدعة (0102

 عىل اجلاهلية ال يبنون حول الكعبة تعظياًم هلا وخيشون نزول العقوبة يف كانوا (0100

  .بنوا بجواره ءٌ يشمن يبني حوهلا فإذا بنى أحدهم ينتظرون فإذا مل يصبه 

  .اجلاهلية يبنون بيوهتم دائرية تعظياًم للكعبة يف كانوا (0101

  .اجلاهلية ال يبنون بيوهتم أعىل من الكعبة تعظياًم هلايف كانوا  (0101

  .استهانةإذا كان فيها : اإلرصار عىل الصغرية يف حكم الكبرية وقال بعضهم (0101

  .الكفريف قوع البدعة وهي سبب يف الوقوع اخلوض يف آيات اهلل سبب يف و (0109

  .إذا عرفت أسامء اهلل احلسنى وصفاته العىل مل تقع يف اخلوض يف اهلل وال يف دينه (0151

  .ما ابتدع أحد إال ظهر عىل األمة بالسيف (0150

صاحب البدعة يستهني بتكفري الناس وتبديعهم وتفسيقهم فيخرج من الدين  (0155

  .وهو ال يعلم

ما ضل قوٌم »: ملسو هيلع هللا ىلصروى اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي بسند صحيح قوله  (0154

  .«إال أويت اجلدل بعد ُهدى

  .إذا قل العمل كثر الكالم يف الناس (0152

فقال له  «أريد أن أجادلك»: أتى رجٌل إىل احلسن البرصي رمحه اهلل فقال له (0150

  .«خرج من الدينيف شك من ديني أتريدين أن أ ت  أنا لس»: احلسن

اإلمام أمحد رمحه اهلل إذا أراد أن جيادل يذكر اآليات واألحاديث فإذا فهم أو مل  (0151
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  .يفهم الرجل قام وتركه

  .«للشمس والعافية لألبدانالشافعي لنا كالدنيا »: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (0151

  .التكفري بالنقل ليس بالعقل (0151

لكفر شعرة وصاحب احلكمة يعرف كيف يحرك الشعرة يف أي بني اإلسالم وا (0159

  .جهة

  .صرب اإلمام أمحد رمحه اهلل يف الفتنة ومل يرصح بتكفري أحد (0141

للخليفة اإلمام أمحد رمحه اهلل وهو يف الفتنة ق طع من حلمه الفاسد ويدعو  (0140

ي وبني املأمون ال أريد أن تكون بين»: ئل ملاذا تدعو له فقالوعندما س  املأمون 

  .«ملسو هيلع هللا ىلصعداوة وهو من قرابة النبي 

نة عقيدة أهل  (0145   .واجلامعة عدم اإلكثار من املجادلةالسُّ

  .هي املخاصمة واملناظرة وإسكات اخلصم: املجادلة (0144

  .«الواجب عىل العامي أن يقلد العامل الرباين»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (0142

  .ملسو هيلع هللا ىلصادل به كتاب اهلل وسنة رسوله أحسن ما جي (0140

أنظر إىل أصل اليشء وال تنظر إىل : قاعدة يف أسلوب الدعوة إىل اهلل عز وجل (0141

  .ثمرته

املنافق ال يريد اهلل هدايته حتى وإن سقط أمامه »: قال احلسن البرصي رمحه اهلل (0141

  .«اهتدىجبل ما 

  .اهتدىسمع صوت النار من خلفه ما املنافق ال يريد اهلل هدايته حتى وإن  (0141

ال إمعه  اهتدىوما  إال مخسني عاماً  سنة قومه ألف انوح عليه السالم دع (0149

  .تسعون من قومه

عىل الطريقة  تأهل الباطل اآلن ليسمع دعوة الناس وجمادلتهم وخاصة بعض  (0121

  .الصحيحة
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لشبهات عند نزع الروح تبقى شبهات عند املناظرة واملجادلة وتظهر هذه ا (0120

  .لقلباوضغطة 

زعت روحه قام يصيل حتى بردت أقدامه ون  نة السابن جنيد رمحه اهلل من أهل  (0125

  .دعوين أصيل :وهو يقول

سبحان اهلل »: بن باز رمحه اهلل يف آخر حياته قاللشيخ عبدالعزيز شيخنا ا (0124

عىل فراشه ونقل  وهو مي عليهغثم أ  « واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب

  .للمستشفى وقد تويف رمحه اهلل

  .ةاألوىل ترك الرهن يف املسائل العلمي   (0122

ستحله اواجلامعة ال يحكمون عىل املسلم بالكفر بذنب يقرتفه إال إذا نة السأهل  (0120

  .من امللة اً ما يستحل الزنا والربا فيكون كافرًا كفرًا أكرب خمرج :مثل

  .عقيدة اجلهمية يف أصحاب الكبرية بأنه كافر (0121

عقيدة املعتزلة يف أصحاب الكبرية بأنه ليس بكافر وليس بمؤمن وهو يف منزلة  (0121

  .بني املنزلتني

ن كف  ل وال ي  غس  ال ي  فإنه  من قال بأن القرآن خملوق»: قال ابن خزيمة رمحه اهلل (0121

  .«املسلمني عليه ويرمى يف مزابل صىل  وال ي  

سل اجلنابة مستحب فهو »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0129 من قال بأن غ 

  .«من امللة اً كافر كفرًا أكرب خمرج

يؤدب فإنه  من قال أصيل عىل كيفي»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0101

  .«يقتلفإنه  ستحل ذلكان إويعزر و

 : أقسام الناس يف التوحيد: مد بن عبدالوهاب رمحه اهلل( قال شيخ اإلسالم حم0100

 أن يعرف التوحيد وال يعمل به فهو كافر.  .0

 كافر. وأن يعرف التوحيد ويعمل به وال يعتقده فهو منافق  .5
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 وكافر. فه أن يعرف التوحيد ويعتقده وال يعمل به .4

يكون املؤمن جيب معرفة التوحيد وتعلمه واعتقاده والعمل به والدعوة إليه ف (0105

  .املوحد حقاً 

  .ر عنه سيئاته بدعاء املؤمننيكف  تاملؤمن  (0104

حب وبغض : الدين قائم عىل أربعة أركان»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (0102

  .«وفعل وترك

ورد حديث بأن صاحب املكس ال يدخل اجلنة وأخشى أن يكون ما يدفع عند  (0100

  .صاحب املكساملالهي وغريها مثل  دخول

من كبائر  العلامء عىل أن األمن من مكر اهلل واليأس من رمحة اهلل كبرية اتفق (0101

 .الذنوب

 : ىل ثالثة أقسامإالناس يف القرب ينقسم ( 0101

 عندما يوضع العبد يف القرب فهو ينعم نعياًم دائاًم.  .0

 ب عذابًا دائاًم.عندما يوضع العبد يف القرب فهو يعذ   .5

ب فرتة ويرفع عنه بإحدى مكفرات العبد يف القرب فهو يعذ   يوضع . عندما4

 الذنوب.

ضاللة بعد اهلدى : رش الضاللة»: قال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه (0101

  .«واإليامن

  .ن اهلل تعاىل يحاسب من ضل بعد اهلدى حسابنيإ (0109

مكر اهلل فهم من يأمنون ال  وواجلامعة ال يقنطون من رمحة اهللنة السعقيدة أهل  (0111

 .واخلوف والرجاء عىل الوسط بني املحبة

أهدى لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلص روى البخاري يف صحيحه أن النبي  (0110

  .إىل أخيه يف مكة قامشًا فأهداه
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 : أنواع املحبة (0115

 حمبة يف اهلل وهي من أعظم خصائص أهل اإليامن.  .0

 ملوصلة إىل املحبة يف اهلل. حمبة هلل وهي املحبة ا .5

 حمبة مع اهلل وهي حمبة أهل الرشك واإلحلاد.  .4

  .دخول الرجل يف الدين أسهل من خروجه من الدين (0114

  .يكفر باهلل عز وجلفإنه  من شك يف قدرة اهلل (0112

  .جةمجيع فقهاء املذاهب وضعوا بابًا يف حكم املرتد إذا قامت عليه احل   (0110

  .أنه رشك أكرب: ل عىل اهلل بال علم أشد من الرشك وبعض العلامء قالواالقو (0111

من روى حديثًا ضعيفًا وهو يعلم ذلك ومل »: قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل (0111

  .«عليه التوبة تيبينه وجب

كل ى ابتسامته وسفره وحرضه وجهاده وه حتوقاله وأقر  ملسو هيلع هللا ىلص كل ما فعله النبي  (0111

  .اته فهو حديثما حدث يف حي

  .عليه يف الصحيحني فهو يف حكم املتواتر فقات  كل ما  (0119

 (2111)حديثًا يف األصول وتتفرع من رشوحها  (011) ترص يفاألحاديث خت   (0111

 .حديثاً  (2011) حديث املجموع

حديثًا ضعيفًا فهو األصح بعد صحيح البخاري  (011)سنن النسائي فيها  (0110

  .ومسلم

  .مسند اإلمام أمحد فيه أحاديث منكرة وشاذة (0115

  .النسائي آخر أصحاب السنن وفاة (0114

  .حديثًا ضعيفاً  (211)عند احلاكم قرابة  (0112

  .حديث ضعيف «اثنان ال يشبعان؛ طالب علم وطالب مال»: حديث (0110

العلم الرشعي واإليامن بالغيب والرضا : من أهم مواطن زيادة اإليامن (0111
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  .بالقضاء والقدر وقراءة القرآن

  .قراءة القرآن: من أعظم مواطن زيادة اإليامن (0111

  .من خاف اهلل خاف منه كل يشء ومن خاف غري اهلل خاف من كل يشء (0111

 .حديث ضعيف «أعظم ما ُعبد حتت السمء عبادة اهلوى»: حديث (0119

رح فإذا توفر ذلك فإن اللسان اخلشية تكون يف القلب واخلشوع يكون يف اجلوا (0111

  .ال ينطق إال باحلق

رين رمحه اهلل كان وليًا هلل عزوجل وأفضل التابعني مطلقًا مل تظهر  (0110 أ ويس الق 

  .عليه كرامات ومل يكن رفيعًا يف قومه

ليس من رشوط الويل أن تظهر عليه »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0115

  .«كرامات

جعل نفسك وحيدًا عىل اإذا أردت أن تعرف مدى قدرتك عىل الطاعة  (0114

  .ملسو هيلع هللا ىلصاألرض وال معك إال كتاب اهلل وسنة نبيه 

واملكروهات جتر إىل الصغائر والصغائر جتر إىل  املباحات جتر إىل املكروهات (0112

  .الكبائر والكبائر جتر إىل الكفر

ملكروه وإذا وقع العامل يف املكروه وقع إذا وقع العامل يف املباح وقع الناس يف ا (0110

  .الناس يف احلرام

   .إغواء بني آدم منالشيطان ال ييأس  (0111

حرز  له يمن عرف أسامء اهلل تعاىل وصفاته فه»: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل (0111

األول واآلخر والظاهر والباطن فإذا : من أسامئه عظيم من الشيطان وخاصة

  .«بقية األسامء والصفاتعرفها عرف 

 : وتنقسم إىل قسمنيملسو هيلع هللا ىلص ( آخر األمم أمة حممد 0111

 . ملسو هيلع هللا ىلصهو من كفر بالنبي : أمة دعوة .0
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 ملسو هيلع هللا ىلص. هو من آمن بالنبي : أمة إجابة .5

نة أكثر النصوص من  (0119   .ي أمة اإلجابةه «أمتي»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله السُّ

د عاملًا باألسامء ال يطلق عىل العامل باإلمام إال إذا كان صايف وخالص التوحي (0191

  .والصفات

عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل املجدد الثاين معروف بالعلم  (0190

  .واإلمامة

نة ( يطلق اخللود يف الكتاب و0195  : يف النار عىل أمرين مهاالسُّ

 خلود أبدي ليس له وقت معلوم وهم الكفار.  .0

 ن هذه األمة. خلود أمدي وله وقت معلوم وهم أهل الكبائر م .5

  .«يأيت يوٌم والنار خاوية من أهل التوحيد»: قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (0194

يَن فريَها َأَبًدا]: إذا جاء يف القرآن (0192   .فهو خلوٌد أبدٌي إال يف بعض املواضع[ َخالردر

  .اهللأشد فتنة مرت عىل املسلمني فتنة خلق القرآن يف زمن اإلمام أمحد رمحه  (0190

يتوقف يف صاحب الرشك  بن باز رمحه اهلل الشيخ عبدالعزيز كان شيخنا (0191

  .األصغر إذا مل يتب منه

وهذا فيه قدح يف كامل التوحيد وعىل « ظلمك اهلل كام ظلمتني»: ال يصح قول (0191

  .قائلها التوبة

وحيد وعىل وهذا فيه قدح يف كامل الت« عذبك اهلل كام عذبتني»: ال يصح قول (0191

  .قائلها التوبة

  .قول ضعيف عند احلنابلة بعدم صحة الصالة خلف الفاسق (0199

نة طلق القتل مطلقًا يف الكتاب وإذا أ   (0010 حتديد  فيكون القتل بالسيف مامل يأت  السُّ

  .نوع القتل

  .فعل فاحشة: ال تكون املامثلة دائاًم يف األحكام واحلدود مثل (0015
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  .واحلديث صحيح «التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان»: يثورد حد (0014

  .املسارعة مطلوبة يف فعل اخلريات والعجلة مذمومة يف اليشء الذي ال خري فيه (0012

َض ] :تعاىل يف قوله: قال ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل (0010 ََتْ
ْلُت إرَلْيَك َربِّ لر [ َوَعجر

  .فعل اخلريات سبب يف رضا اهلل عز وجليفيد بأن املسارعة إىل  {81}طه:

جرح املسلم وإخراج دمه حمرم لورود النصوص فكيف بمن يقتل املسلم بغري  (0011

  .حق

الوالدين واألقارب واجلريان : يعظم الذنب إذا كان له حق يف اإلسالم مثل (0011

  .وغريهم

  .تعزير أو غريه يرجع إىل حكم القايضالحكم  (0011

القايض له أن يحكم عىل الذي يؤذي الناس »: إلمام ابن القيم رمحه اهللقال ا (0019

  .«بعينه أن يحكم عليه بالسجن حتى يموت ألنه مفسد يف األرض

  .شيخأو إمام  أوأمري  أوملك : يسمى من يرعى أمور املسلمني (0001

م وهو اخلروج عىل السلطان إما يكون بالسيف واملقاتلة وإما أن يكون بالكال (0000

  .أشد أحياناً 

  .روج عىل احلكام يكون بالغيبة والنميمةاخل (0005

ن ولكن هم يالعدل أن كل احلكام عليهم بعض األخطاء حتى اخللفاء الراشد (0004

 .األفضل عىل اإلطالق

ذكر مساوئ وحسنات احلكام من العدل وأن ال تقال يف أي جملس إال أن  (0002

  .ساوئ ظهر إتباع اهلوىكون فيه مصلحة فإذا ذكرت املت

طاعة ويل األمر واجبة ودين يدان اهلل به إذا كانت يف غري معصية والذي ال  (0000

 .يعرف هذا فعقيدته فيها خلل

سبب قتل عثامن بن عفان ريض »: رمحه اهللشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز قال  (0001
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  .«واألمراء ماهلل عنه الكالم يف احلكا

لو كان يل دعوة جمابه لدعوهتا للسلطان ألن »: يل بن عياض رمحه اهللقال الفض (0001

  .«بصالحه تصلح الرعية

متى يكون اخلروج عىل احلكام ؟ إذا ظهر كفر بواح ليس فيه تأويل وال شبهة  (0001

  .ملسو هيلع هللا ىلصوعىل هذا دليل من اهلل ورسوله 

لقدم يف اإلسالم مي املسلم هبذا االسم لتسليم أمره هلل عز وجل فال تثبت اس   (0009

  .إال بالتسليم

  .التي يف ظاهرها التعارضهناك مخسون وجهًا جلمع األحاديث  (0051

اهلل عىل مراد اهلل وآمنت بام  آمنت بام جاء عن»: قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل (0050

  .ملسو هيلع هللا ىلص« رسول اهلل عىل مراد رسول اهلل جاء عن

وهذه قاعدة مهمة جدًا وهبذا خرجت  التاال تكثر الشبهات إال بكثرة السؤ (0055

  .الطوائف والفرق واملذاهب

: تزداد علاًم وإذا مل تعرف فقل« احلمد هلل»: إذا عرفت شيئًا من الدين فقل (0054

رسول اهلل عىل مراد رسول  اهلل وآمنت بام جاء عن اهلل عىل مراد آمنت بام جاء عن

  .اهلل

إذا : أي« اهتموا الرأي عىل الدين»: هلل عنهقال الفاروق عمر بن اخلطاب ريض ا (0052

  .جاء الدين بيشء خيالف العقل فاهتم رأيك القارص

كل من أفتاك بخالف »: قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل (0050

 .«ختذته ندًا من دون اهللااحلق وأخذت منه 

ام يعقلون أتريدون أن حّدثوا الناس ب»: قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه (0051

 .«ملسو هيلع هللا ىلصيكّذب اهلل ورسوله 

  .اآلراءالسنن واآلثار تأيت أحيانًا بخالف  (0051
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نة  واجلامعة بأنهنة السيراه أهل  كل ما (0051   .بدعة الرافضة بأنهيعتقدون س 

الرافضة خيالفون املسلمني يف كل يشء : قال حممد بن شهاب الزهري رمحه اهلل (0059

  .ل القبلة بانحرافهم بيشء يسريحتى يف استقبا

هنم ينحرفون عنها بيشء إائف تستقبل القبلة إال الرافضة فمجيع الفرق والطو (0041

  .يسري

شهر يف أبغض العباد عند اهلل عز وجل هم الرافضة وذلك بتأخريهم اإلفطار  (0040

أحب العباد إىل اهلل من »: ملسو هيلع هللا ىلصحتى تشتبك النجوم وقد قال رسول اهلل  رمضان

أن من خالف احلديث كان من  فهم من احلديثوي   «عجل الفطر... احلديث

  .أبغض العباد هلل عز وجل

  .جاء أكثر من سبعني أثرًا يف املسح عىل اخلفني (0045

  .ال بأس هبا« ة خلقهن  ة اهلل وال م  ن  م  »: مقولة (0044

  .كل من كان فيه مصلحة فهو من دين اهلل عز وجل (0042

عند الكفار تفريق كلمة املسلمني يف كل يشء ولذا جاء  سيايٍس  م أمرٍ أعظ (0040

  .الرشع األمر بتوحيد الكلمة والصف بني املسلمني

  .إىل قيام الساعة الدين باٍق  ألنهناية احلج واجلهاد ليس له وقت  (0041

 حقبأن املالئكة تعبد اهلل فإذا قامت الساعة يقولون ما عبدناك »: ورد حديث (0041

  .واحلديث صحيح «عبادتك

  .عىل املسلم أن يستشعر أن املالئكة معه يف كل وقتجيب  (0041

حدمها عن يمينه أمن املالئكة احلفظة فإذا كان جالسًا ف اثناناإلنسان معه  (0049

ن كان إمها أمامه واآلخر خلفه وحدأأو يميش ف ن كان قائامً إواآلخر عن شامله و

  .واآلخر عند قدمهحدمها عند رأسه فأنائاًم 

َما ] :الصحيح: أن املالئكة يكتبون كل يشء من األقوال واألفعال قال تعاىل (0021



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

ْن َقْولر إرَلَّ لََدْيهر َرقريٌب َعتريٌد  ُظ مر   . {58}ق: [َيْلفر

املقابر يوم اجلمعة ورد فيه حديث موقوف عىل أيب سعيد اخلدري  زيارةحتديد  (0020

  .ريض اهلل عنه

ذا أصيب املقاتل يف سبيل اهلل وخرج من املعركة وتويف متأثرًا باجلروح ال إ (0025

  .تكون له أحكام الشهيد

  .ملك املوت معه أعوانه ليساعدونه يف قبض األرواح (0024

أن ملك »: ؟ قال بعض أهل العلمرواح بني آدم فقطلك املوت يقبض أهل م (0022

اهلل أعلم بالصواب لعدم »: فأقول وأما أنا« املوت يقبض كل من كان فيه روح

 .«ورود الدليل

  .الكل يموت حتى ملك املوت وال يبقى إال اهلل عز وجل (0020

نة أهل  (0021   .واجلامعة جعلوا خلق اجلنة والنار من اعتقاداهتمالسُّ

ىل قبل خلق كل يشء هلل عز (0021   .وجل األسامء احلسنى والصفات الع 

  .يقنيالحق ثم يقني العني  ثميقني ال علم: مراتب اليقني (0021

بأنه أخرب عن اجلنة والنار ورأى اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص مراتب اليقني توفرت يف نبينا حممد  (0029

 .ودخل اجلنة والنار

ئل القايض إلياس رمحه اهلل (0001 حتى تكتمل »: إىل متى خيلق اهلل اخللق؟ فقال: س 

  .«أهل اجلنة والنارمن ن االعدت

ُفوا ]: بذنوهبم قال تعاىل االنار ال يدخلون النار حتى يعرتفوبعض أهل  (0000 َفاْعََتَ

عرير  َْصَحابر السَّ ْم َفُسْحًقا َلر   .{55}امللك:[ برَذْنبرهر

اللهم »: يدعو عند الصفا ويطيل ويقولريض اهلل عنهام  بن عمرعبداهلل كان  (0005

  .«كام رزقتني اإلسالم واإليامن ال تنزعه مني حتى ألقاك

نته ملسو هيلع هللا ىلص النبي ورضب اهلل عز وجل يف كتابه  (0004 ملا فيها  األمثلة بذكر احليواناتيف س 
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  .من احلكمة البالغة

سمه عبد القدوس قال االغالم اليهودي قبل وفاته وأسلم وكان ملسو هيلع هللا ىلص زار النبي  (0002

  .«هذا االسمإال مل يذكر أحد من الصحابة »: رمحه اهلل اإلمام ابن حجر

إذا أراد اهلل بعبده خريًا وفقه »: ملسو هيلع هللا ىلصث عند أمحد بسند صحيح قوله جاء حدي (0000

  .«الصالح قبل موته للعمل

  .اإليامن الصحيح واجلنة: ثمرة اإليامن بالقضاء والقدر (0001

  .الكفر باهلل والنار: ثمرة عدم اإليامن بالقضاء والقدر (0001

  .من الناس ه أحدٌ من اهلل عز وجل ال يستطيع ال يمكن أن يكون أمرٌ  (0001

ََل ]: الكل يستطيع فعل أوامر اهلل عز وجل إال بعض العوارض قال اهلل تعاىل (0009

 .[ُيَكلُِّف اهللُ َنْفًسا إرَلَّ ُوْسَعَها

ردًا عىل « خلق أفعال العباد»: هف اإلمام البخاري رمحه اهلل كتابًا سام  صن   (0011

  .أثرًا مسنداً  (211)اجلهمية وفيه 

أفعال العباد خلق اهلل وكسب من  أن تدل عىلنة السنصوص كثرية من الكتاب  (0010

  .العباد

ف عنه وإذا ف  امليت املسلم ينتفع بدعاء األحياء فإذا كان قد أصابه عذاب خ   (0015

  .ازداد عليه من النعيم كان قد أصابه نعيم

  .نه جيوز إهداء ثواب مجيع األعامل للميتأ :الصحيح (0014

 : ( هناك ألفاظ مهمة وهي0012

 رشك. : صل للميت: قول .0

 بدعة. : صل عن امليت: قول .5

  خمتلف فيه عند العلامء.: صل واهدي ثواهبا للميت: قول .4

  .فهذا بدعة« أين نويت كذا»: تلفظ بالنية الضابط فيه إذا قالال (0010
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اللهم »: ئللو قال قاو بدعة ههذف: «اللهم إين نويت الصدقة»: ( لو قال قائل0011

 . «هذا جائزف: تقبل مني الصدقة

من دعا : من دعا أن يسلب اإليامن من أحد قال فيه اإلمام الشافعي رمحه اهلل (0011

  .هبذا فهو كافر ألنه أحب أن يكفر باهلل عز وجل

ئل يعل  ملسو هيلع هللا ىلص كان من هديه  (0011   .ق قلب السائل باهلل عز وجلإذا س 

  .اهلل عز وجل ثم أسأل الناسغلقت األبواب أسأل إذا أ   (0019

  .من قال أين مستغٍن عن اهلل طرفة عني فهو كافر (0011

 : ( تنقسم الصفات عىل أقسام ثالثة هي0010

 . مثل السمع هي التي ال تنفك عن اهلل عز وجل: صفات ذاتية .0

 . مثل اهلرولة هي متى شاء فعلها هلل عز وجل: صفات فعلية .5

 م. مثل الكال: صفات ذاتية فعلية .4

بعض األخطاء الواقعة يف كتاب العقيدة الطحاوية وغريه من أهل العلم  (0015

نة رجه من أهل خت  خاصة ال    .واجلامعة يف باب االعتقادالسُّ

  .صولاألمن مجلة ملسو هيلع هللا ىلص واجلامعة جيعلون حمبة أصحاب رسول اهلل نة السأهل  (0014

راد أن يصيل حتية املسجد ركعة إذا دخل الرجل املسجد بعد صالة العشاء وأ (0012

  .ه عن ركعتي حتية املسجدؤال جتز واحدة وبنية صالة الوتر فإهنا

به ومات عىل ذلك وأن حتلل ذلك  اً مؤمنملسو هيلع هللا ىلص كل من لقي النبي  :الصحايب (0010

  .رده

نة  ساعة أوملسو هيلع هللا ىلص الصحبة تثبت لكل من لقي النبي  (0011   .أو حتى حلظة اً أو يومس 

هل العلم ومنهم سعيد بن املسيب رمحه اهلل عىل أن الصحبة ال ذهب بعض أ (0011

خيالف  ضعيٌف  أو سنتني أو شارك يف الغزوات وهذا قوٌل سنة  تثبت إال بمدة

  .التحقيق
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  .ملسو هيلع هللا ىلصلقي النبي ممن لو عمل العبد مجيع احلسنات مل يكن أفضل  (0011

رعة رمحه اهلل (0019  اً وأربعة ألف صحابي عن مئة ألفملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهلل »: قال أبو ز 

  .«من رجال ونساء وصبيان

ا وأصح ا علاًم وأفقه من  الصحابة أفضل من  »: قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل (0011

  .صدق رمحه اهلل :قلت« اأذهانًا من  

نة أمجع أهل  (0010 واجلامعة عىل ثقة وعدالة الصحابة مجيعًا ومل خيالف هذا إال السُّ

  .أهل البدع

  .ذكر الصحابة بسوء أن يدافع عنهم مهام كانجيب عىل من سمع  (0015

عمر بن  مأهيام أفضل يا أبا أمامة معاوية أ»: قال رجل أليب أمامة ريض اهلل عنه (0014

  .«أي أحدملسو هيلع هللا ىلص ال تعدل بأصحاب رسول اهلل »: أبو أمامة فقال «عبدالعزيز؟

: بعض الصحابة فقال له بن عباس ريض اهلل عنهام رجاًل يثلبعبداهلل سمع  (0012

هل أنت من : بن عباس لهعبداهلل ال. فقال : ؟ فقالأنت من املهاجرين هل

تبعوهم االذين  وال أظنك من: لهعبداهلل بن عباس فقال  ال.: ؟ فقالاألنصار

  .بإحسان

ريض اهلل عنهام فيام رواه ابن بطة بإسناده وغريه أنه عبداهلل بن عباس صح عن  (0010

مكانتهم ملقام أحدهم خرٌي من عبادة ملسو هيلع هللا ىلص رفوا ملكانة أصحاب رسول اهلل اع»: قال

  .«عبادة عمره من خريٌ »: ويف رواية« أحدكم أربعني سنة

بكر الصديق بل  ومطلقًا أبأفضل الصحابة أن واجلامعة عىل نة السأمجع أهل  (0011

  .هو أفضل اخللق بعد األنبياء والرسل

يف الفضيلة يأيت العرشة املبرشون باجلنة ثم أهل بدر ثم بعد اخللفاء الراشدين  (0011

  .أهل بيعة الرضوان ومن بعدهم من الصحابة

الشيخني أيب بكر الصديق وعمر بن  واجلامعة عىل أن سب  نة السأهل  اتفق (0011
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هذا احلكم عىل من سب اخللفاء : بأن ردة إال إذا تاب ورجع والتحقيقب اخلطا

  .الراشدين مجيعاً 

أنه يستتاب فإن رجع : الصحابة عمومًا والصحيح ختلف العلامء فيمن سب  ا (0019

 .تلوإال ق  

نة  (0091   .عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فيمن يتكلم يف الصحابة أن ي قطع لسانهس 

ما يحصل يف هذه األيام وهذه األزمنة وال سيام عىل املرئيات ومشاهدة بعض  (0090

الصحابة فهذا ال جيوز وخيشى عليه أن يسلب دينه ومن املسلمني إىل من يسب 

  .ال يعرف عقيدتهفإنه  يستمع إليهم إىل اآلن

لصحابة دون الرتيض عنهم سوء أدب ال سيام إذا كان ا عىل اقتصار الرتحم (0095

  .دائامً 

آخر الصحابة موتًا عىل اإلطالق ومل يبق أحد من الصحابة بعده من الرجال  (0094

  .هـ001أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي تويف عام : ووالنساء ه

مع اجلن ست مرات وترجم اإلمام ابن حجر يف اإلصابة عن ملسو هيلع هللا ىلص لتقى النبي ا (0092

ئل فقالجابر اجلني بأنه يف عهد عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل تلبس يف حي   : ة وس 

  .«عند الشجرةملسو هيلع هللا ىلص أين بايعت النبي ب»

ب الصحابة من عق (0090 نة ائد أهل ح  واجلامعة اعتقادًا بقلوهبم ونطقًا بألسنتهم السُّ

اً عنهم  ومدافعة  .عن أعراضهم ذب 

  .واجبةملسو هيلع هللا ىلص حمبة أصحاب رسول اهلل  (0091

  .حرامملسو هيلع هللا ىلص بغض أصحاب رسول اهلل  (0091

  .يدل عىل وجوب حمبتهمملسو هيلع هللا ىلص ذكر فضائل الصحابة عىل لسان رسول اهلل  (0091

  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل به كام يحب القرآن والرسول  حمبة الصحابة دين يدان (0099

  .غلو يف حمبة الصحابة بل يكون معتدالً ووسطًا ال إفراط فيهال  (0511
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فعل املعايص غلو يف  «من رغب عن سنتي فليس مني»: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لاق (0510

  .حلق اللحية: الدين مثل

  .ملسو هيلع هللا ىلصجماوزة احلد املرشوع الذي رشعه اهلل ورسوله : الغلو (0515

  .الزيادة: أصل الغلو (0514

  .ال يوصف الصحابة بوصف األنبياء ألن هذا غلو يف الدين (0512

  .الصحابة برش يصيبون وخيطئون غري معصومني من الكبائر والصغائر (0510

الرتيض ملسو هيلع هللا ىلص من عالمات اإليامن وسالمة الصدر عىل أصحاب رسول اهلل  (0511

  .وأن ال يرىض اإلساءة يف حقهم عنهم

  .ملسو هيلع هللا ىلصفهذا قليل اإليامن باهلل ورسوله « أين أجد يف نفيس عىل صحايب»: من قال (0511

نة ذكر فضائل الصحابة من صفات أهل  (0511   .واجلامعةالسُّ

  .ذكر مساوئ الصحابة من صفات أهل البدع واألهواء (0519

  .هناك أخبار عن الصحابة وقعت بينهم تطوى وال تروى (0501

يراد حتقيقها  :رج أي كتاب فيه بدع وخرافات حتى وإن قيلالواجب أن ال خي (0500

  .نةفالواجب التعاون عىل إحراقها وطمسها ألن هذا فيه محاية جلناب التوحيد والسُّ 

نة من عقيدة أهل  (0505  :مثلملسو هيلع هللا ىلص واجلامعة بغض من يبغض أصحاب رسول اهلل السُّ

نة الرافضة وهذا يدل عىل اإليامن وحمبة    .ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وأصحاب رسوالسُّ

الرافضة فإن بغضهم : ادل صاحب البدعة مثلناقش وال جي  الس وال ي  ال جي   (0504

 .دين إال إذا كان من باب التعليم

نة احلارث املحاسبي رمحه اهلل من علامء  (0502  يف زمن اإلمام أمحد رمحه اهلل كان السُّ

نه خالف اعتقاد أهل جيادل أهل البدع فأمر اإلمام أمحد رمحه اهلل أن ال جيالس أل

نة   .واجلامعةالسُّ

 ما إهنم يف احلقيقةترة يناقشون يف عقائد أهل البدع االدكبيسموهنم  مابعض  (0500
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 .عرفوا احلق

نس وجن ألهنم بغضوا أصحاب رسول إأشهد باهلل أين أبغض الرافضة من  (0501

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وعمر كام يعلموهنم  مون صغارهم فضائل الشيخني أيب بكرعل  كان السلف ي   (0501

 .السورة من القرآن

ب الصحابة املوافق للرشيعة كام يعطي ثواب عىل عطي إن اهلل عز وجل ي   (0501 ح 

 .التوحيد

قال الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص عندما تقدم أبو بكر الصديق يف الصالة أثناء مرض رسول  (0509

 .«دنياناورسوله يف ديننا أال نرضاه يف  رجل رضيه اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة رسول اهلل 

أيب بكر الصديق  ىلتقدم عريض اهلل عنه ديث أن عمر بن اخلطاب يف احلجاء  (0551

يأبى اهلل »: فقالملسو هيلع هللا ىلص فنظر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف مرض وفاة النبي ريض اهلل عنه 

 .فرجع عمر «ن أن ال يتقدم إال أبو بكر الصديقوورسوله واملؤمن

ة سنتني وثالثة أشهر وتويف مكث أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يف اخلالف (0550

 .سنة« 14»وعمره 

 .هو ما يتفرع منه غريه وما يعتمد عليه غريه: األصول مجع أصل واألصل (0555

نة ة عىل الكتاب وأصول الدين مجلة اعتقاد السلف املبني   (0554 والصحابة والذي السُّ

 .وز خمالفتهجتال 

نة  (0552 ما سار عليه أسالف : راد هباوقد ي  ملسو هيلع هللا ىلص أقوال وأفعال وإقرار النبي : هيالسُّ

 .الصحابة والتابعني ومن بعدهمن مملسو هيلع هللا ىلص النبي  بعدهذه األمة 

ال ينبغي لنا أن نعزو قوالً أو فعاًل من أقوال وأفعال السلف إال ما صح عنهم  (0550

 .يف املسائل الفقهية والروايات احلديثية

 .هـ012م اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين رمحه اهلل ولد عا (0551
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ى اإلمام أمحد رمحه اهلل بأيب عبد اهلل وهو ابنه األكرب وشارك أباه يف بعض ي كن   (0551

 .الشيوخ

 واآلثارنه يحفظ األحاديث ألرمحه اهلل بأنه إمام يف احلديث: شتهر اإلمام أمحد ا (0551

 .مليون() والتي يبلغ عددها ألف ألف

أن أيب له » :قال ابنه عبد اهلل: إمام يف الورعأشتهر اإلمام أمحد رمحه اهلل بأنه  (0559

 .«أربع عرش ليلة مل يأكل سويقه خشية أنه مهروق

الم ؟ فلم يستطع الكماذا ترى: االحتضارسئل ابن عساكر رمحه اهلل عند  (0541

 .اً روحًا وريحانًا وجناٍت وأهنارفكتب عىل األرض 

ئل األمام أمحد رمحه اهلل : التواضعشتهر اإلمام أمحد رمحه اهلل بأنه إمام يف ا (0540 س 

 .«مساكني لوال سرت اهلل علينا النفضحنا نحن قومٌ »: ملاذا ال تفتخر بأصلك فقال

 .اإلمام مالك رمحه اهلل يكره اخلوض يف األسامء والصفات (0545

ئل اإلمام أمحد رمحه اهلل بأن الرجل يقول  (0544 أكرمك اهلل أو جزاك اهلل  :رللكافس 

 .«جيوز أن يقوهلا للكافر بنية إسالمه وهدايته»: فقال ؟خرياً 

 .سنة 11هـ وعمره 520تويف اإلمام أمحد رمحه اهلل عام  (0542

تي وسنة اخللفاء الراشدين ن  عليكم بُس »: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص جاء يف حديث النبي  (0540

فيدل هذا عىل شدة  «املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ

 .بالسنةالتمسك 

ملسو هيلع هللا ىلص ألنه رأى النبي  اً هل يسمى عيسى بن مريم عليهام الصالة والسالم صحابي (0541

؟ ملسو هيلع هللا ىلصيف اإلرساء واملعراج وهو حي وينزل يف آخر الزمان ويحكم برشيعة حممد 

 .جيوز أن نقول بأن عيسى صحايب ويرشف بذلك ألنه حي مل يمت: اجلواب

 .العلوم اإلمام ابن القيم رمحه اهلل أبدع يف كل (0541

مل نحرص عدد الصحابة ألن بعضهم مل ي ذكر »: قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل (0541
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 .«عنهم ومل تكن له رواية

 يوالو أن رجاًل يعمل الصاحلات والطاعات ال تس»: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل (0549

 .«ملسو هيلع هللا ىلصمن رأى النبي ب

 .ولو حلظة فهو صحايبملسو هيلع هللا ىلص من رأى النبي  (0521

 {25}األحزاب:[ لََقْد َكاَن لَُكْم ِفر َرُسولر اهللر ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ ]: اهلل تعاىلقال  (0520

زواجه : ام أ ختص به مثلبإال ملسو هيلع هللا ىلص أسوة ويقتدى بالنبي : قدوة ويقالملسو هيلع هللا ىلص فالنبي 

 .الليل عليه بتسع نساء ووجوب قيامملسو هيلع هللا ىلص 

 هومن ألن فيهم  .نقتدي بالصحابة عىل وجه العموم ومن حيث التفصيل ال (0525

ربام مل يصل الصحايب إليه : ىل أمرين مهاإوهذا يعود ملسو هيلع هللا ىلص خمالف لنص النبي 

 .النص وربام مل يفهمه عىل فهمه الصحيح

عائشة ريض اهلل عنها عىل فعل  كاتاستدرا»: قد ذكر الزركيش رمحه اهلل يف كتابه (0524

 .ملسو هيلع هللا ىلصوفيه ذكر خمالفات وقعت من الصحابة خالف فعل النبي « الصحابة

 صحابة هلم طبقات من حيث الفضل: ( ال0522

ن واخللفاء األربعة الراشد: . كبار الصحابة ويشمل أهل الفضل والعلم ومنهم0

ن ووالعرشة املبرشون باجلنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان واملهاجر

 واألنصار.

ن وغري ذلك وهم أقل درجة من . صغار الصحابة ويشمل من هو صغري الس  5

 كبار الصحابة.

نة تباع الكتاب واالجيب إتباع املذاهب ولكن الواجب  (0520  ومن قال غري ذلكالسُّ

 .يأثمفإنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقول أو فعل مل يرد عن النبي : معنى البدعة (0521

م  (0521 بدع حمرمة وبدع مكروهة وبدع مباحة بدع : أهل العلم البدع وهيبعض قس 
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ة وضاللة وكل تقسيمها باطل ألن البدعة هي بدع أن: مستحبة والصحيح

 .حمدث بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

ََمَواتر ]: البدعة أصلها إحداث يشء غري سابق قال اهلل تعاىل (0521 يُع السَّ َبدر

 .أي أحدث شيئًا سبحانه وتعاىل غري سابق[ َواَلَْرضر 

حديث عائشة من ملسو هيلع هللا ىلص وقال  [الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم درينَُكمْ ]: قال اهلل تعاىل (0529

من عمل »: ويف رواية «من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد»: ريض اهلل عنها

: مها أصالن مهامناحلديث هذا ففي هذه اآلية و «عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد

قمع مجيع أنواع البدع من زيادة ونقص يف الدين وصالحية الدين اإلسالمي يف 

 .كل مكان وزمان

 حلديث البدعة إىل قسمني مها: م أهل ا( قس  0501

 صاحبها فاسق.« بدعة املولد»مثـل : بدعة مفسقة -0

 صاحبها كافر.« دعاء األموات»مثـل : بدعة مكفرة -5

 ( البدع يف األعامل عىل قسمني مها: 0500

 .لوحده بدع أعامل خاصة وذلك إذا أراد الشخص أداء عبادة -0

 عبادة مثل ما يفعله الصوفية.أداء عة جممو أرادتبدع أعامل عامة وذلك إذا  -5

رفع اليدين بعد الصالة مبارشة بدعة »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0505

 .«منكرة

 .( بدعة يف الوقت احلارض011) أكثر البدع يف اجلنائز وفيها ما يقارب (0504

ة يف شأن جاء يف صحيح البخاري قول عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه للصحاب (0502

ن عم »: وقوله« ن عم البدعة هي اجتمعت عىل إمام واحد»: رمضان قيامصالة 

 ومل يستمر عليها لكي ال تكون مفروضة قيام رمضانصىل ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي « البدعة

 .عىل األمة فيكون العمل ليس بجديد ألن الدين كامل
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 .املسائل اخلالفية أحيانًا جتر إىل خالفات عقدية (0500

 تنقسم إىل أقسام وهي: ملسو هيلع هللا ىلص عال النبي ( أف0501

 ملسو هيلع هللا ىلص.أفعال تدل عىل الوجوب بداللة أقواله  -0

 ملسو هيلع هللا ىلص.بداللة أقواله  االستحبابأفعال تدل عىل  -5

 ملسو هيلع هللا ىلص.أفعال تدل عىل اإلباحة بداللة أقواله  -4

 ملسو هيلع هللا ىلص.أفعال تدل عىل العادة بداللة أقواله  -2

 ة يف الصيام.املواصل: مثلملسو هيلع هللا ىلص أفعال تدل عىل اخلصوصية بداللة أفعاله  -0

: وهي مقولة خاطئة والصحيح أن يقال« النفس وما هتوى»: قول بعض الناس (0501

 .«النفس وما هتتدي»

مطلقًا وهي كثريًا ما خيتلف فيها  والنهي ال تدل عىل الوجوبملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي  (0501 

 .أهل العلم

ن عليهم ومن شك يف ذلك فملسو هيلع هللا ىلص خلوة النبي  (0509 هو كافٌر واألنبياء والرسل مأم 

ملسو هيلع هللا ىلص ة ريض اهلل عنها النبي مرتٌد عن الدين والدليل عىل هذا عندما زارت صفيّ 

فرصفوا  امرأةومعه ملسو هيلع هللا ىلص وهو معتكٌف يف املسجد ورأى بعض الصحابة النبي 

 ما فقالوا يا رسول اهلل «عىل رسلكم إهنا صفية»: ملسو هيلع هللا ىلصأبصارهم فقال رسول اهلل 

فقال أهل  «خل الشيطان فتهلكايد ولكن ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ظنّنا فيك سوءًا فقال النبي

 .تكفرا أي «هتلكا»احلديث يف قوله: 

إال إذا سبق ذلك فعٌل . يسمى تقريرًا ؟ الملسو هيلع هللا ىلص عنه الرسول  هل كل ما سكت (0511

ملسو هيلع هللا ىلص عدم أكله من حلم الضب فقال : فيكون تقريرًا مثلملسو هيلع هللا ىلص أو قوٌل من النبي 

رواه  «نفيس ليس بحرام ولكن ال أجده يف» :خلالد بن الوليد ريض اهلل عنه

 .بخاري ومسلمال

رد وال يقبل بل يتحقق من الس   (0510  .ند وصحتهتفسري التابعني: ال ي 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 ( تفسري الصحايب ينبغي فيه أمور: 0515

 ن.وتفسري كبار الصحابة ي عنى به أكثر من غريه وهم اخللفاء الراشد -0

 وغريمها.عباس عبداهلل بن وبن عمر عبداهلل تفسري ما بعد كبار الصحابة مثل  -5

 ند إىل هؤالء مجيعًا.صحة الس   -4

ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف صحيح البخاري عن النبي : العقل واهلوى يمنع النقل مثال ذلك (0514

فالعقل واهلوى  «إذا سقط الذباب يف إناء أحدكم فليغمس ويرشب منه»: أنه قال

 .يمنع هذا النص الرصيح الصحيح

 ر: الرضاء القضاء والقدب( أسباب حتقيق 0512

 معرفة النصوص واآلثار الصحيحة فإن فيها شفاء القلوب من الشبهات. .0

 التسليم املطلق هلذه النصوص. .5

 علم أن القدر رس اهلل سبحانه وتعاىل.ا .4

 عدم اخلوض واملجادلة يف القدر مطلقًا. .2

 من أراد اخلوض واملجادلة يف القدر فيجب رده وتوقيفه عنها. .0

 وما أخطأك مل يكن ليصيبك. كأخطليأن تعلم أن كل ما أصابك مل يكن  .1

 جيب عىل كل مسلم ومسلمة غلق باب القضاء والقدر. .1

 .ملسو هيلع هللا ىلصألمر النبي  والتسليم اإلتباع يكون بالسمع والطاعة واإلذعان (0510

وال « جعل ذلك يف ميزان حسناتك»: ل ملن صنع إليك معروفاً االصحيح أن يق (0511

 .ل فيها احلسنة والسيئةألن األعام« جعل ذلك يف ميزان أعاملك»: يقال

الرصاط وغريها من أمور الغيب فعىل من فعل ذلك وال جيوز رسم امليزان  (0511

التوبة وعىل من رآها أن ينقضها ويزيلها وصاحبها عىل خطر من دينه إال أن 

 .ل عىل اهلل عز وجليتوب ألنه تقو  

 بكر الصديق ريض اهلل عنه:  ( مسـائل يف أيب0511



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

اهلل بن عثامن بن عامر بن عمرو بن كعب بن أسد بن مرة القريش . اسمه عبد 0

 مرة. يفملسو هيلع هللا ىلص التيمي يلتقي مع نسب النبي 

وهو الصحيح وبعضهم قالوا « عبد اهلل بن عثامن»: . أكثر العلامء عىل أن اسمه5

 وهو قوٌل ضعيف. «عبد اهلل بن عتيق»: سمها

 عون سنة.أسلم وعمره تس« قحافة»: بكر اسمه . عثامن والد أيب4

 صفة أليب بكر الصديق وذلك ألمور منها: « عتيق»: . اسم2

 عتاقة وجهه يف حسنه ومجاله. -أ

 سالمة نسبه من يشء يقدح فيه. -ب

 عتقه من النار. -ج

 .بسنتني ملسو هيلع هللا ىلص. ولد بعد عام الفيل بعد والدة النبي 0

 ( حديثًا ذكر ذلك النووي رمحه اهلل.025) . عدد األحاديث التي رواها1

أمجع املسلمون قطعيًا عىل أنه أفضل الصحابة من غري مقارنة مع غريه دلت  .1

نة النصوص من الكتاب و  .عىل ذلك الصحيحة وآثار السلفالسُّ

 أمجعت األمة قطعيًا عىل أنه أوىل باخلالفة من غريه. .1

 أمٌر حمدٌث بالدين وخيشى عىل قائله. ذامن قال أن غريه أوىل باخلالفة منه فه .9

الصحيح من أقوال العلامء التي دلت النصوص واآلثار الصحيحة عىل أن  .01

 عطى أحكام الردة واملرتد.كافر مرتد عن الدين وي  فإنه  من سبه أو قدح فيه

. يكفي من فضائل أيب بكر الصديق أنه سبق يف كل خري وفضيلة جاء هبا 00

 نة.الكتاب والس

 . اشتهر أبو بكر الصديق بأمور منها: 05

 نصحه لألمة. - أ 

 من الصحابة. سعة علمه وهو أعلم رجلٍ  -ب



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 رسعة دموع عينيه وصحت بذلك األحاديث. -ج

 ( سنة.14) ملسو هيلع هللا ىلصتويف وعمره كعمر النبي  - د

بكر الصديق ومنهم اإلمام ابن اجلوزي  يب. مجع بعض العلامء يف فضائل أ04

 حديثًا نيقرابة أربعفيه « فضائل أيب بكر الصديق» :يف جزء مفردٍ ٍ سامهرمحه اهلل 

 والضعيف. منها الصحيح

. بعد التحقيق بأن فضائل أيب بكر الصديق يف أكثر من أربعني حديثًا مدونة 02

 يف الصحيح والسنن واملسانيد واألجزاء احلديثية.

 نفرد عن الصحابة دون غريه.ا. من كثر فضائل أيب بكر الصديق يشعر بأنه 00

مل »: اهلل بسنده عن حممد بن عبادة أنه قال . روى اخلطيب البغدادي رمحه01

فقال السيوطي رمحه « يحفظ القرآن من اخللفاء إال عثامن بن عفان واملأمون

 .«الصحيح أن أبا بكر الصديق وعيل بن أيب طالب حفظا القرآن»: اهلل معلقاً 

يف بيت بنته عائشة ريض اهلل عنها يف ملسو هيلع هللا ىلص . دفن أبو بكر الصديق بجوار النبي 01

 هـ.04 سنة

 : عىل أقوال ملسو هيلع هللا ىلصختلف يف وضع قربه بجوار النبي . ا  01

 وعن يسار عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.ملسو هيلع هللا ىلص عن يمني النبي  - أ 

 عند رجيل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.وملسو هيلع هللا ىلص نبي عند رأس ال -ب

وعن يمني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وهو ملسو هيلع هللا ىلص عن يمني النبي  -ج

 القول الصحيح.

يدخل  نبكر الصديق ريض اهلل عنه أول م ايفة أن أبعديث ض. جاءت أحا09

 ملسو هيلع هللا ىلص.اجلنة بعد النبي 

العلامء والناس واألمة عىل أن  اتفق»: . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل51

عىل عثامن فهو أضل  اً م عليأليب بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل ومن قد   اخلالفة



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 .«من محار أهله

 االعتامدوعة يف ذكر فضائل أيب بكر الصديق ال جيوز . جاءت أحاديث موض50

 هنا ال تصح.ألعليها وال روايتها إال عىل سبيل التوضيح عىل 

. مما يحسن قراءته يف ترمجة اخلليفة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه كتب كثرية 55

سد الغابة يف مناقب الصحابة وسري أعالم النبالء واإلصابة يف متييز أ  »: منها

 .وغريها «صحابةال

ذكر فضائل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ما وفيناه يف . لو تكلمنا عامًا كاماًل 54

ملسو هيلع هللا ىلص زداد حبك هلل ولرسوله ازداد حبك له احقه وأن حبه  من اإليامن فكلام 

 .«ين قطؤأبو بكر مل يس»: قال ملسو هيلع هللا ىلصولذا جاء حديث بأن النبي 

  ( مسائل يف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه:0519

ق بني احلق عمر بن اخلطاب القريش معروف ويسمى الفاروق ألنه فر   .0

 والباطل.

 أمجعت األمة بأنه يستحق اخلالفة بعد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام. .5

 عمر بن اخلطاب هو الذي أشار بخالفة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام. .4

 وغريمها.حديثًا يف الصحيحني واملسانيد  (049) روى عمر بن اخلطاب .2

 ريض اهلل عنهام. بكر الصديق ق رب بجانب أيب .0

 األحاديث الواردة يف فضائله تزيد عىل أربعني حديثًا. .1

ذهب عمر بن اخلطاب بتسعة أعشار »: ريض اهلل عنهامعبداهلل بن عباس قال  .1

 .«العلم

 شتهر عمر بن اخلطاب بأمور منها: ا .1

 ه حتى ظهر عىل خديه خطان.ائكثر بك -أ

 يقف عىل األمر بنفسه.يحب أن  -ب



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 قوته يف احلق. -د

ا نتحدث بأن الشياطني يف زمن عمر بن اخلطاب كن  »: قال جماهد رمحه اهلل .9

 .«ده وبعد وفاته انترشوامصف  

 (14) ملسو هيلع هللا ىلصعمر النبي : أبو بكر الصديق وعمر وعيل توفوا وأعامرهم مثل .01

: للغةقال أهل ا»سنة  إال عثامن بن عفان تويف وعمره بضع وثامنونسنة 

 .«ثالثة إىل التسعةالالبضع من 

 مسائل يف عثامن بن عفان ريض اهلل عنه:   ( 0511

 أنه أوىل باخلالفة من عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام. .0

 أنه رجٌل ناصح لألمة وسليم الصدر عىل املؤمنني. .5

 ( حديثًا.021) أنه قليل الكالم وذكر السيوطي رمحه اهلل أن رواياته .4

 مجع الناس عىل قراءة واحدة يف القرآن الكريم.أنه أول من  .2

 أنه كان يحفظ كتاب اهلل كاماًل. .0

 .«العطايا»: قتطع للناس بام يسمىاأنه أول من  .1

 نه أول من سن األذآن األول يف يوم اجلمعة.أ .1

 أنه أول من أ غلق عليه يف الكالم وهو عىل املنرب ليوم اجلمعة. .1

  اإليامن والعلم والعمل الصالح.ألنه كثري تستحي منه املالئكة رجٌل أنه  .9

: هريرة مع أيب له قصة وقعت ا. أنه كان يحب حقن دماء املسلمني ويف هذ01

يا أمري املؤمنني أدفع عنك : عندما أراد اخلوارج قتل عثامن قال أبو هريرة»

 .«أكهر رأس سيفك أتريد أن تقتل مؤمناً : هؤالء فقال له

 زمانه أفضل من املالئكة. . عثامن بن عفان ريض اهلل عنه يف00

عندما »: قتل عثامن بن عفان ة. ذكر ابن خياط وهو من شيوخ البخاري قص05

حورص يف بيته أربعني يومًا ومل خيرج منه دخل رجل عىل عثامن فأمسك 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

بلحيته يريد أن يقتله فقال له عثامن دعها فإن أباك كان يكرمها فخرج من 

يَكُهُم ]: دمه عىل قوله تعاىلالبيت ودخل أهل البدع وقتلوه وسقط  َفَسَيْكفر

 .«واملصحف بني يديه[ اهللُ

خيشى عليه الردة ويحرش مع  ريض اهلل عنه من خرج يف مقتل عثامن بن عفان. 04

من خرج يف مقتل احلسني  الدجال حتى وإن مل يعارصه وكذلك أيضاً  املسيح

 .بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام

منها « فضائل عثامن»: ن بن عفان يف الصحيح وسميت. وردت فضائل عثام02

 .«عثمن يف اجلنة»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

فإنه  . مل يحصل ألي رجل يف العاملني بأنه تزوج بنتي نبي إال عثامن بن عفان00

 أم كلثوم ريض اهلل عنهم. وبعد وفاهتا تزوج ةقيتزوج ر  

 ( مسائل يف عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: 0510

 ني أنه رابع اخللفاء الراشدين املهديني.إمجاع املسلم .0

 أن فضيلته بعد عثامن بن عفان ريض اهلل عنهام. :الصحيح .5

 ملسو هيلع هللا ىلص.اخلالفة التي أخرب عنها النبي  انقطعتأنه خليفة وليس بملك وبموته  .4

 ( حديثًا.019) روى ما يقارب .2

 الرافضة غلت فيه وجعلوه إهلًا وهؤالء كفار بإمجاع املسلمني. .0

 ضائل عيل بن أيب طالب وضعوها الرافضة.ن كثريًا من فإ .1

الرافضة عىل عيل بن أيب طالب  لقد كذب»: . قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل1

 .«البيت ما يقارب ثالثني ألف حديثوعىل أهل 

 . أنه هو الذي قاتل اخلوارج وقتلوه.1

 شتهر عيل بن أيب طالب بأمرين مهمني مها: ا. 9

 .هنا العلم لو أحد يأخذه :ه وهو يرضب صدرهقال ألصحاب»: سعة علمه -أ 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

 فتح خيرب ومل يفتحها قبله أحد وكان يقتل»: قوته وشجاعته عىل أعداء اهلل -ب 

 .األعداء يف املعركة قرابة ستني رجالً من 

 عبدالرمحن بن ملجم: من اخلوارج يسمى . الذي قتل عيل بن أيب طالب رجٌل 01

هـ( وقال 21سنة )صالة الصبح يف بسيف مسموم وهو خارج يصيل  املرادي

 .«فزت ورب الكعبة» :بن ملجم عندما قتل عيل ابن أيب طالبعبدالرمحن 

 . كان عيل بن أيب طالب من أفضل القضاة من بني الصحابة.00

احلسن واحلسني ». كان يتزوج النساء وولد له من فاطمة ريض اهلل عنها: 05

ن بن عيل بن أيب طالب مات وهو س  حم»: رمحه اهلل وقال اإلمام أمحد« نوحمس  

« نفيةاحلحممد بن »: ويسمى «حممد»وتزوج من جارية وجاء منها:  «صغري

 نسبًة ألمه وهو من التابعني وتعّظمه الرافضة.

لإلمام احلافظ « حترير األحكام وتدبري أهل اإلسـالم»: بقراءة كتاب ننصح (0514

 .ص ويل األمر والرعيةبدر الدين بن مجاعة رمحه اهلل ففيه أحكام خت

 ( حكم اخلوارج: 0512

 ار.أهنم كف  : القول األول .0

 ار.بكف   واأهنم ليس: القول الثاين .5

 التوقف يف احلكم فيهم.: القول الثالث .4

خوان لنا باألمس إأهنم »: قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف اخلوارج (0510

 .«م يذكرون اهللار وال منافقني ألهنقاتلونا اليوم وليسوا بكف  

 .كل من خرج عىل ويل األمر فهو ظامل ووقع يف كبرية من كبائر الذنوب (0511

 .غاةاخلوارج خيتلفون حكاًم عن الب   (0511

عو الناس إىل الدين وال تفرح بكفر أحد وال ببدعته وال دحرص عىل أن تا (0511

 .ملسو هيلع هللا ىلصبفسقه ألن هذا من هدي نبينا حممد 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

من مات وليس يف رقبته بيعه لذي سلطان مات »: ملسو هيلع هللا ىلصله جاء يف احلديث قو (0519

 .«ليس فيه إال جاهلية»: ويف رواية «فهو يف جاهلية»: ويف رواية «ميته جاهلية

تب العقد ومل يدخل الرجل عىل زوجته وزنا (0511 ال ي رجم بل جيلد وإن فإنه  إذا ك 

 .وكذلك الزوجة دخل ولو حلظة رجم

 : هامن( يقع حكم الزنا بأمور 0510

 قصة ماعز والغامدية ريض اهلل عنهام.: مثل االعرتاف .0

 أربعة شهود برؤية الزنا كاماًل. .5

 قرينة يف الزنا وهي محل املرأة. .4

بال إيالج يف فرجها وذلك بأخذ مني الرجل وإدخاله يف  امرأة حتمل ربام (0515

مى املني ال يفقد خواصه إال بعد ميض فرتة حمدودة مثال ذلك ما يسفرجها ألن 

 .«بأطفال األنابيب»

 .العلامنيون اآلن أشد من املنافقني (0514

وذلك »: ربام رجٌل ميت ويكون له عمل فيه رياء قال اإلمام الذهبي رمحه اهلل (0512

 .«ويويص بذكر اسمه عىل اخلري بأن يويص امليت قبل موته

ت صفا»: جزء« عالم املوقعني عن رب العاملنيإ»: ننصح بقراءة كتاب (0510

 .لإلمام ابن القيم رمحه اهلل« املنافقني

ال »: أن يقتل أباه وقالملسو هيلع هللا ىلص يب سلول ريض اهلل عنه النبي ستأذن عبد اهلل بن أ  ا (0511

 .«خري فيه

 .ى وال تتبع جنازتهعز  الكافر ال ي   (0511

لإلمام « الواجبات املتحتامت عىل كل مسلم ومسلمة»: ننصح بقراءة كتاب (0511

 .وهاب رمحه اهللحممد بن عبد ال

كان هـ( 101)سنة  أن يف»: ابن كثري رمحه اهلل يف البداية والنهايةاحلافظ قال  (0519



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

( جنازة حتى شق 011)( جنازة ويف يوم 21)الواحدة  م يف صالة الفرضقد  ي  

فع ما نزل هبم  .«ذلك عىل الناس وأقاموا يف املساجد يدعون اهلل حتى ر 

 ضني يلزم توفر أربعة أمور: ( اجلمع بني نصني متعار0591

 ضبط األلفاظ. .0

 معرفة صحة احلديث. .5

 ملسو هيلع هللا ىلص.معرفة مراد النبي  .4

 اإلحاطة بالنصوص. .2

 إذا انتهت هذه األمور األربعة ومل يتضح شيٌئ فيكون الرتجيح.

هناك مخسون وجهًا يف ترجيح احلديث عىل اآلخر فإذا »: قال احلازمي رمحه اهلل (0590

 .«النصني ويتوقف فيهام مل تتوفر هذه األوجه فيرتك

لإلمام احلافظ « املدخل إىل علم كتاب اهلل عز وجل»: ننصح بقراءة كتاب (0595

 .احلدادي رمحه اهلل

وهذا من باب الرب والتكريم للوالد وهناك « فالن بن فالن»: األفضل قول (0594

 .«أمحد حممد بن صالح»: مثل أسامء مركبة أعجمية األوىل تركها

س ريض اهلل عنه إذا أصبح طيب يده ليصافح الناس وإذا رآه ثابت كان أن (0592

 .رواه البخاري يف األدب املفرد ملسو هيلع هللا ىلصلها ألهنا يد مست يد النبي البناين رمحه اهلل قب  

 ( كتب اجلنة والنار واليوم اآلخر عىل طريقتني وهي: 0590

 إما مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة. ةسند. كتب م  0

 .سندة. كتب غري م  5

هريرة ريض اهلل عنه  دعا أليب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن»: جاء يف سنن الرتمذي بسند جيد (0591

 عرشينكان يف وسطه حزاٌم فيه كيٌس فيه متر ويأكل منه برشط أال يراه وذلك يف و

سفر وسقط منه أثناء الفتنة التي جرت بني يف حظر وال يف مل يدعه ال سنة 



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

  .«ةالصحاب

 ي: ( كتب ننصح بقراءهتا وه0591

 ( أثرًا.515)أليب الدنيا رمحه اهلل فهو كتاب مسنٌد فيه : صفة النار: . كتاب0

 لإلمام ضياء املقديس رمحه اهلل.: صفة اجلنة: . كتاب5

لإلمام ابن القيم رمحه اهلل فهو يشمل : حادي األرواح إىل بالد األفراح: . كتاب4

 مسائل ال توجد يف غريه.

  .نذر يقيض عنه وليهإذا مات الرجل وعليه ال (0591

شيخنا الشيخ ل ادج  جاء بعض الرافضة من إيران ومعهم هدايا من س   (0599

قبل هديتهم حتى يقبلوا هديتي وهي أال : رمحه اهلل فقال الشيخعبدالعزيز بن باز 

دعوهتم لإلسالم فرفضوا فرفض الشيخ اهلدية وكان هذا يف املدينة النبوية عندما 

  .ميةكان يف اجلامعة اإلسال

اإلرصار عىل حلق اللحية كبرية : رمحه اهللشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز قال  (0411

  .من كبائر الذنوب

رصح أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه قبل وفاته أن تكون اخلالفة بعده لعمر بن  (0410

  .اخلطاب ريض اهلل عنه

 نيمئة ومخسما يقارب وزية اإلمام ابن اجلوزي بينه وبني اإلمام ابن القيم اجل (0415

  .سنة

نة من عقائد أهل  (0414 باجلنة فهو يف ملسو هيلع هللا ىلص واجلامعة أن كل من شهد له رسول اهلل السُّ

 .اجلنة

أسامء : هؤأبوه وأمه وأبنا: كل بيت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه صحابه (0412

  .وعائشة وعبد الرمحن وحممد

أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه ألنه مات قبل  أول خليفة يرثه أبوه يف اإلسالم هو (0410



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .أبيه

بنه فصفعه أبو بكر فبلغ ذلك اعند ملسو هيلع هللا ىلص سالمه سب رسول اهلل إأبو قحافة قبل  (0411

  .فقال أبو بكر لو كان عندي السيف لقتلتهملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص رفع أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه والده وهو كبري ليبايع رسول اهلل  (0411

فبكى أبو بكر ريض اهلل  «أال أخربتني أن أتيه فأبايع أبا قحافة» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

  .وددت أهنا يد عمك أيب طالب لكي تقر عينك يا رسول اهلل: عنه فقال

عثامن بن عفان ريض اهلل عنه تستحي منه املالئكة والذي يستحي من اهلل  (0411

  .تستحي منه املالئكة

عنه ملهم هذه األمة وله فضائل عظيمة ولكنها بعد عمر بن اخلطاب ريض اهلل  (0419

  .أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه

: مجيع املذاهب فيها مالحظات وقد ذكرها اإلمام الذهبي رمحه اهلل يف كتابه (0401

  .«زغل العلم»

  .«يوم أ حد كله أليب طلحة»: بكر الصديق ريض اهلل عنه وقال أب (0400

تويف يف العراق يف قرية ملسو هيلع هللا ىلص يض اهلل عنه ابن عم رسول اهلل الزبري بن العوام ر (0405

  .سمها الزبريةاقريبة من الكويت 

وهو ابن عم عمر « مالك»: أيب وقاصاسم  :سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه (0404

  .بن اخلطاب ريض اهلل عنهام

ال يسجد لصنم وال يأكل « زيد بن عمرو بن نفيل»سعيد بن زيد كان أبوه  (0402

إذا لقيت رسول  :بنه سعيدويف قبل البعثة بخمس سنوات قال الذبيحة لصنم ت

  .اهلل فبلغه سالمي

  .عبد الرمحن بن عوف أرحم هذه األمة (0400

  .أبو عبيدة عامر بن اجلراح أمني هذه األمة (0401



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

  .أن خدجية ريض اهلل عنها أفضل نساء العاملني: التحقيق (0401

رتكوا يف فضل الصحبة ولكن منهم من متيز عن غريه أغلب الصحابة اش (0401

  .بفضائل وخصائص

ها هم ؤها هم أرشارها إال هذه األمة فعلامؤمجيع األمم السابقة كان علام (0409

  .أخيارها

  .ربام تكون النصيحة طريقًا للغيبة (0451

  .ق لكل خريوف  نة السمن عرف الكتاب و (0450

  .درون ألهنم ورثة األنبياءالعلامء يحرتمون ويق (0455

  .م األولياء عىل األنبياء مثل ما يفعله غالة الصوفيةال يقد   (0454

 : للعلامء إذا خالفوا النص ألمور منها االعتذار( يقدم 0452

 أنه ال يبلغه النص.  .0

 أنه قد يبلغه النص ولكن من طريق آخر غري صحيح.  .5

 أنه قد يبلغه النص ولكن يراه ضعيفًا.  .4

 قد يبلغه النص الصحيح الرصيح ولكنه يراه منسوخًا.  أنه .2

أنه قد يبلغه النص الصحيح ولكن النص ال ينطبق عىل املسألة ويعود ذلك  .0

 فهم النص. : عىل الفهم ويسمى

  .حقيقة الصوفية أهنم أولياء للشياطني (0450

  .أفضل من جربيل كام يف حادثة اإلرساء واملعراجملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  (0451

  .غالة الصوفية كفار بإمجاع املسلمني (0451

  .لصحابة مجيعًا كراماتامل يكن  (0451

  .ال تلزم الوالية أن تظهر عليه الكرامة (0459

ال ينكر الكرامات إال أهل »: قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل (0441



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

  .«عالبد

ل الصالح الظاهر إليامن والعميقاس ا»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0440

  .«ألولياء الرمحن وأولياء الشيطاناكرامات يف التفريق بني 

النبوة  االكرامة تظهر عىل صاحب اإليامن والعمل الصالح وإذا كان يقارهن (0445

ومل يصاحبها نبوة صارت معجزة وإذا مل يصاحبها اإليامن والعمل الصالح 

  .ستدراجًا من الشيطانفيكون ا

  .مون أوالدهم أرشاط الساعة وظهور الدجالكان السلف يعل   (0444

  .الدجال فيه أكثر من أربعني حديثاً  (0442

  .جيوز توكيل اإلمام للمسجد برشط أن يكون مثله أو أفضل منه (0440

الذين تكنوا بأيب عبد اهلل منهم اإلمام البخاري واإلمام أمحد واإلمام مالك  (0441

وابن ماجه ونعيم بن محاد شيخ البخاري واحلاكم واإلمام  واإلمام الشافعي

مل يذكر « حممد»: الذهبي والعالمة ابن القيم وكل رجل من رجال التقريب اسمه

  .عبد اهلل اله احلافظ ابن حجر رمحه اهلل كنيته يف التقريب فكنيته أب

  .«ينهامتوين بأي حديثني متعارضني ألمجع بإ»: قال ابن خزيمة رمحه اهلل (0441

إين مل أسلم إسالمًا حقيقيًا وإين بعد ما »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0441

  .«زلت أجدد إسالمي

  .من أدب طالب العلم إذا أراد أن يسأل العامل أن يكون أمامه (0449

نة حمبة  (0421   .الصحيحة يدل عىل حمبة صاحبها عليه الصالة والسالمالسُّ

 : مات الساعة( من عال0420

 زخرفة املساجد.  .0

 عقوق األمهات وتقديم الزوجات عليهن.  .5

 وتقديم األصدقاء عليهم.  اآلباءعقوق  .4



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

 حديث الناس يف املساجد.  .2

 رقًا. املساجد ط   اختاذ .0

 مساعدة املرأة زوجها يف التجارة.  .1

 ن القرآن وجيتمعون الناس عليهم. وخروج الشياطني من البحر ويقرؤ .1

 ن باألنس. كثرة تلبس اجل .1

 رشب اخلمور.  .9

 . خروج السيارات ووقوفها عند أبواب املساجد. 01

 التجارة.  انتشار. 00

 . اكتسابه. كثرة املال احلرام يف 05

 املعازف واألغاين.  استحالل. 04

  .اف والدجال والرّمال والساحر يشرتكون يف املسمىالكاهن والعر   (0425

  .لسواحرصح أن بعض الصحابة قتلوا ا (0424

والذي يأيت هبذه القنوات إىل بيته  ال جتوز رؤية الساحر يف القنوات الفضائية (0422

ل ومل أإىل الساحر وينطبق عليه الكفر إذا صدق وإذا سالذي يذهب أعظم من 

  .يصدق ال تقبل له صالة أربعني يوماً 

  .االجتامع سبب لكل خري والفرقة سبب لكل رش (0420

  .يفوته اليشء الكثريفإنه لصغري ا رإذا تصد   (0421

  .ب عث األنبياء بعد سن األربعني لثبات العقل والقلب (0421

وصيتي لطالب العلم أن ال يتصدر وعليه بالتأين يف طلب العلم ليثبت العقل  (0421

  .يقال ليس كل يشء يقال وليس كل يشء الفوالقلب وجيمع بني العلم والعقل 

  .«ود أن أخاه كفاه»كلم أخوه كفاه بعض السلف إذا ت (0429

د شيخنا عبد ا نقل  كن  »: الشيخ حممد بن الصالح العثيمني رمحه اهللقال شيخنا  (0401



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

الرمحن السعدي رمحه اهلل يف مشيته ويف كل يشء حتى إن خطي كان جيدًا وكان 

  .«ده يف خطه حتى صار خطي مثل خط الشيخخط الشيخ رديئًا فكنت أقل  

فبكى ملسو هيلع هللا ىلص مرة قال رسول اهلل : ونصفًا فقالسنة  ال نافع صحبت ابن عمرق (0400

  .أو يزيد خوفًا أن ينقص

 لنا فيها إجازة متصلة اإلسناد للطحاوي رمحه اهلل عقيدة الطحاوي رمحه اهلل (0405

  .هـ450وقد تويف الطحاوي رمحه اهلل سنة  بيننا وبينه عرشون رجالً 

  .نشاط اجلوارح يف الطاعات حفظ معاين العبادات يزيد (0404

 : ( أسباب هتاون الناس يف الصالة وعدم اخلشوع فيها سببان رئيسيان0402

 قلة اإلخالص هلل تعاىل.  .0

 ملسو هيلع هللا ىلص. قلة اإلتباع للنبي  .5

من عالمة قوة اإليامن حب الصالة والتهافت إليها ومن عالمة ضعف اإليامن  (0400

  .أن جتد الرجل متهاونًا متكاساًل عن الصالة

ه بعض العلامء من الرشك قال الذي يواظب عىل اإلمامة من أجل الراتب عد   (0401

من »: العالمة املجدد حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل يف كتاب التوحيد باب

يُد اَِلَياَة ]: وساق فيه قوله تعاىل« الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا َمْن َكاَن ُيرر

ينََتَها ُنوَ  ْنَيا َوزر ْم فريَها الدُّ ْم َأْعََمَْلُ تعس »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  {51}هود: [اآلية ....فِّ إرَلْيهر

ة تعس اخلميص اخلميلة تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد عبد

 .احلديث( نتقش...انتكس وإذا شيك فال او

نة من  (0401 أو عىل سجادة صافية من « الرتاب»أن يصيل العبد عىل الرمل السُّ

 .وطالنقوش واخلط

  .«التلفظ بالنية بدعة» :اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل قال (0401

« اللهم منك ولك»: عند التلبية وعند الذبح«لبيك اللهم لبيك»: قول احلاج (0409



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

هل هذا من التلفظ بالنية ؟ هذا ليس من التلفظ بالنية وإنام هو من ذكر النسك 

 .واإلخبار به

عن مرشوعية التلفظ « سنة 901»ناس يف عمر نوح عليه السالم لو بحث ال (0411 

  .بالنية مل جيدوا لذلك دليالً 

فيه دليل عىل « ... احلديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل (0410

أن العربة ليست باألكثر حفظًا وإنام األفضل من حيث اإلتقان للقرآن ولو كان 

فإنه  الشخص حافظًا للقرآن كاماًل ولكنه كثري اللحن فيه يحفظ قلياًل فقد يكون

 .ال يوضع يف اإلمامة إذا وجد من هو أفضل منه ولو كان قليل احلفظ

ََلَة َتنْهَ ] :قال اهلل تعاىل (0415  [اآلية....ى َعنر الَفْحَشاءر َواملُنَْكرر إرنَّ الصَّ

رب اهلل تعاىل يف اآلية إال وال يمكن واهلل أن تكون الصالة كام أخ {11}العنكبوت:

  .ملسو هيلع هللا ىلصإذا كانت وفق صالة النبي 

ثم من مل يتم إب هلا البخاري رمحه اهلل حكم تسوية الصفوف واجبة وقد بو   (0414

 .الصف

 ( احلكمة من رفع اليدين يف الصالة. 0412

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف بدائع الفوائد إن احلكمة من رفع اليدين عند 

 : ريالتكب

 زيادة يف احلسنات وهو نقل عن بعض السلف.  .0

 زينة ومجال للصالة.  .5

 : ( مواضع رفع اليدين يف الصالة أربعة0410

 عند الركوع.  -5  عند تكبرية اإلحرام. -0

 عند القيام من التشهد األول.  -2 عند الرفع من الركوع. -4

اهلل عنهام ضعيف الذي جاء عن عائشة بنت الصديق ريض  االستفتاححديث  (0411



  فرائد الفوائد من جمالس العلم 

: ثبت عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه باللفظ نفسه عند مسلم يف صحيحهولكنه 

  ...... احلديثاللهم سبحانك»

هذا : أنه كان يرى من خلفه كام يرى من أمامه قيلملسو هيلع هللا ىلص كان من معجزة النبي  (0411

  .هذا مقيد يف الصالة فقط: مطلق وقيل

من أسامء اهلل ضعيف جدًا اسم  ب والقول بأنهستجااللهم : أي« آمني»معنى  (0411

قال « آمني»: كان إذا قالملسو هيلع هللا ىلص وروى البيهقي رمحه اهلل بسند فيه ضعف أن النبي 

  .حتى يرتج املسجد« آمني»: الصحابة خلفه

أنه كان يقرأ يف صالة الفجر من طوال املفصل وصح عنه ملسو هيلع هللا ىلص صح عن النبي  (0419

ة ولكن هذا قليل جدًا وأكثر قراءته الفلق والناس والزلزل: بسور أنه قرأ

  .التطويل

 .آية« 011»إىل « 11»أنه كان يقرأ يف الفجر بمقدار ملسو هيلع هللا ىلص كان من هديه  (0411

صح عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه كان يقرأ يف صالة الفجر بسورة  (0410

  .البقرة

بسورة يوسف كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقرأ يف صالة الفجر تارة  (0415

  .بسورة اإلرساء وتارة بسورة النحل وتارة

 : يف الرفع من الركوعملسو هيلع هللا ىلص ( األلفاظ الواردة عن النبي 0414

 . ربنا ولك احلمد.5   ربنا لك احلمد. .0

 . اللهم ربنا ولك احلمد. 2  اللهم ربنا لك احلمد. .4

نة من  (0412  «ربنا ولك احلمد»: للإلمام واملنفرد وقو «سمع اهلل ملن محده»: قولالسُّ

  .لإلمام واملأموم واملنفرد

  .احلكمة من السجود عىل أطراف القدمني حتى يتجه اجلسد كله إىل اهلل تعاىل (0410

اجلبهة : أعضاء السجود عليها ركن من أركان الصالة وهي مخسة أعضاء (0411
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 واألنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدم وهذه األعضاء لو أسقط

منها اختل السجود وإذا اختل السجود اختل الركن وإذا اختل الركن  عضوٌ 

  .الصالة بطلت

أي يؤخرها إىل أن ختف شدة « يربد هبا»شتد احلر أن ايف صالة الظهر إذا نة الس (0411

  .احلرارة

آية « 51»يف صالة العرص التعجيل فيها وقدر بعض السلف بمقدار نة الس (0411

  .وكذلك املغرب

يؤخرها حتى جيتمع ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة العشاء التأخري فقد كان النبي نة الس (0419

  .الصحابة

نة  االسرتاحةجلسة  (0411 وذلك ملا جاء يف حديث مالك بن ملسو هيلع هللا ىلص ثابتة عن النبي س 

 .االسرتاحةاحلويرث ريض اهلل عنه ففيه إثبات جلسة 

نة صالة املرأة يف املسجد ليست من  (0410  يستحب صالة املرأة يف املسجد واليوم الالسُّ

  .وذلك خشية الفتنة هبا

  .الطمأنينة ركن يف مجيع الصالة (0415

 : به ثالثة أمور ي( السالم يف الصالة ينو0414

 السالم عىل من باجلوار.  .0

  .«املالئكة»السالم عىل احلفظة  .5

 اخلروج من الصالة. .4

  .يف الصالة وبعدها فرقعة األصابع تكره داخل املسجد وتشتد الكراهة (0412

 ( مسائل يف دعاء القنوت: 0410

إذا دعت احلاجة وكان « احلاكم». ال يشرتط يف دعاء القنوت إذن اإلمام 0

 منضبطًا. 
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يف دعاء القنوت الصالة عىل نفسه يف غري صالة ملسو هيلع هللا ىلص . أنه مل يصح عن النبي 5

 الوتر. 

 يف مجيع الصلوات. ملسو هيلع هللا ىلص . أنه ثبت القنوت عن النبي 4

الدعاء عىل املرشكني بذكر أسامئهم وذلك ملا أخرج البخاري ومسلم  . جواز2

عىل أيب جهل بن هشام  دعاملسو هيلع هللا ىلص ن مسعود األنصاري أن النبي ب عبداهلل عن

عيط.   وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أيب م 

احلكمة من ختم الصالة بالسالم يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف بدائع  (0411

« اهلل أكرب»: إن احلكمة من ختم الصالة بالسالم أنه بدأها باسم اهلل فقال: ئدالفوا

وحتى تصحبه السالمة من « السالم عليكم ورمحة اهلل»: فقالوختمها باسم اهلل 

 .الصالة إىل الصالة األخرى

 .الكالم يف الصالة: ليس كل فعل حمرم يف الصالة يبطلها مثل (0411

كان يغمز عائشة ملسو هيلع هللا ىلص لصالة النافلة ملصلحة بدليل أن النبي جتوز احلركة يف ا (0411 

ريض اهلل عنها يف قدميها إذا أراد السجود فرتفع قدميها ليسجد وأيضًا صح عنه 

أنه محل أمامة ريض اهلل عنها وهو يصيل وأيضًا صح أنه فتح الباب لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص 

  .ريض اهلل عنها وهو يف الصالة

أن حيول اهلل رأسه »: الذي يرفع رأسه قبل اإلمام عنملسو هيلع هللا ىلص الذين قالوا يف قوله  (0419

بأن التحويل هنا معنوي ليس بحيس فهذا غري صحيح ألن  «أو كلب رأس محار

 .فيه خمالفة النص ظاهراً 

إذا أخطأ املأموم خلف إمامه فال يلزمه سجود سهو ولو بعد الصالة لقوله  (0491

  .«إنم جعل اإلمام ليؤتم به...... احلديث»: ملسو هيلع هللا ىلص

إن املأموم ال يتحرك وال يثني ظهره يف ركوع أو سجود حتى يتم : قال العلامء (0490

اإلمام ركوعه أو سجوده واستثنى بعضهم إذا كان اإلمام يهرع يف الصالة ومثل 
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  .هذا اإلمام ال يمّكن من إمامة املسلمني يف الصالة

  .إن االقتداء باإلمام يكون يف األفعال فقط دون األقوال (0495

فتتح اإلمام صالته جالسًا لزم أن يصيل املأمومون خلفه جلوسًا وإن اإذا  (0494

 .ن بني اجللوس أو الوقوفو املأمومري  فتتحها قائاًم ثم جلس خ  ا

نة  الصالة يف النعلني (0492  .نبوية مؤكدة مأجور عليهاس 

نة  االنتعال جلوساً  (0490  يث أيب رد يف الرتمذي وابن ماجة من حدومستحبة وس 

  .هريرة ريض اهلل عنه

صىل حتية املسجد يف أوقات النهي؟ خالف بني أهل العلم وحاصل ( هل ت  0491

 : كالمهم قوالن

إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصل »: ملسو هيلع هللا ىلصاجلواز املطلق لقوله : األول

 إن احلديث مطلق يف سائر األوقات. : فقالوا «ركعتني

 : ألدلة عديدة منهااملنع املطلق وذلك : الثاين

  .«ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  .0

كنت »: قال امريض اهلل عنهعبداهلل بن عباس ما ثبت عند مسلم رمحه اهلل عن  .5

  .«أنا وعمر الذين كانوا يصلون بعد العرص عىل أيدهيم أرضب

 أنه إذا تعارض أمر وهني قّدم النهي.  .4

املسجد يف احلكم وأما إذا كسفت الشمس بعد حتية  مثل االستخارةصالة  (0491

  .العرص مثاًل الصحيح أنه يصيل وذلك لوجود األمر بالصالة

 : ( احلكمة من منع الصالة يف أوقات النهي0491

أن املرشكني يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروهبا والرشيعة منعت  -0

 جلناب التوحيد.  الصالة يف هذه األوقات محاية

 ن إقبال اإلنسان عىل الصالة يف غري هذه األوقات أقوى وأحب.حتى يكو -5
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ملا صىل عىل عبد اهلل بن أيب بن سلول أسلم ألف ملسو هيلع هللا ىلص روى ابن جرير أن النبي  (0499

  .منافق و إسناده حسن صحيح

 : ( السمر اجلائز بعد العشاء يف ثالثة0211

 السمر مع العلم.  -0

 السمر مع الضيف.  -5

 يف املباح. السمر مع األهل -4

أن يتقي اهلل و وصية لكل إمام أن خياف حينام يقف أمام املصلني ألداء الصالة (0210

 .تعاىل وأن يكون تعظيمه هلل ال يكون للمخلوقني

 : أربعة طواف الوداع( الذين يسقط عنهم 0215

  النفساء. -5  احلائض. -0

 بمكة.  االستيطانمن أراد  -2  أهل مكة. -4

  .وداع ليس من أعامل احلج وال يلزم أهل مكةطواف ال (0214

ريض اهلل  كام أخربت بذلك أم املؤمنني عائشة« 1111» ملسو هيلع هللا ىلصحج مع النبي  (0212

  .عنها

  .يعترب حلقًا ال تقصرياً « صفراً »كينة اإزالة الشعر بامل (0210

وعليكم السالم ورمحة »: أنه كان يقول يف الرد عىل السالمملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن النبي  (0211

  .« وبركاته ومغفرتهاهلل

 : ( األدلة عىل فرض السالم0211

السالم عليكم : إذا قال الرجل»: قالملسو هيلع هللا ىلص . روى أبو داود رمحه اهلل أن النبي 0

السالم عليكم ورمحة اهلل كتبت له عرشون : كتبت له عرش حسنات وإذا قال

 . «وبركاته كتبت له ثالثون حسنة السالم عليكم ورمحة اهلل: حسنة وإذا قال

إذا حال بينك وبني أخيك شجر أو »: قالملسو هيلع هللا ىلص . روى أبو داود رمحه اهلل أن النبي 5
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 . «حجر أو جدار فسلم عليه

 : ( أربعة ال بد أن تتوفر يف املجاهد0211

 .االحتساب -5  .الصرب -0

  .«الفرار»عدم اإلدبار  -2  اإلقبال. -4

  .لدينأول قطرة من دمه كل يشء إال ا عالشهيد يغفر له م (0219

  .الشجاعة هي أال حتدث نفسك باهلزيمة (0201

 .جماهد بن جرب املكي رمحه اهلل أحد التابعني مات وهو ساجد يف احلرم املكي (0200

جيوز  الذين يدعون مع اهلل ال»: رمحه اهللشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز قال  (0205

 .«هلم دخول مكة ألهنم كفار

ماذا »: دخل عىل شاب يحترض فقالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي روى الرتمذي رمحه اهلل (0204

اجتمعن يف عبد إال  ما»: ملسو هيلع هللا ىلصأرجو رمحة اهلل وأخشى ذنويب فقال : فقال «ترجو

  .«نه اهلل مما خياف وأعطاه ما يرجوهأم  

ذكر أهل السري أنه ملا مات أبو هلب ما استطاع أهله أن يدفنوه من شدة نتن  (0202

  .حتى دفنوه ريحه فصاروا يرمونه باحلجارة

 : عند النكاحملسو هيلع هللا ىلص ( من السنن التي ثبتت عن النبي 0200

 .مقدمة الرأس»أن يضع يده عىل ناصيتها  -0

 أن يسمي اهلل تعاىل.  -5

اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلت عليه وأعوذ بك »: أن يدعو ويقول -4

  .من رشها ورش ما جبلت عليه

 ن مل يفعلها فال حرج عليه. إأن يصيل ركعتني و -2

نة  خطبة النكاح (0201 مؤكدة وكان اإلمام أمحد رمحه اهلل يشدد فيها وكان ال جيلس س 

  .عند من ال يذكرها
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بلغنا أن الرجل إذا أراد املالك فتحت له »: يقول اإلمام أبو حاتم الرازي (0201

  .«فالن يريد العفاف: أبواب السامء فيقال

ُدورُ َيْعَلُم َخائرنََة ا]: قال اهلل تعاىل (0201 ي الصُّ فر يقول  {59}غافر:[ َلَْعُير َوَما ُُتْ

هو الرجل متر به املرأة فإذا كان أحد ينظر إليه » :ريض اهلل عنهعبداهلل بن عباس 

غض برصه وإذا مل يكن أحد ينظر إليه أخذ ينظر إليها بل ويود أن يشاهد عورهتا 

  .«بل ويود أن جيامعها

َهاَوََل ُتفْ ]: قال اهلل تعاىل (0209 ُدوا ِفر اَلَْرضر َبْعَد إرْصََلحر قال  {14}األعراف: [سر

  .«متزيق الدراهم من اإلفساد يف األرض»: بعض العلامء

يراد هبم أصول الفقه وأحيانًا يراد هبم أهل فإنه  «أهل األصول»: إذا أطلق (0251

  .الكتب الستة وهذا قليل جداً 

قال عنها اإلمام ابن القيم رمحه « ذرائعسد ال»: أكثر قواعد الرشع نفعًا قاعدة (0250

 ئة دليل وأكثر طائفة تتعبهم هذه القاعدة هم العلامنيوناهلا م: اهلل يف إغاثة اللهفان

  .شهواهتم ألهنا تسد عليهم كل طرق الفتنة وتقطع عليهم

من وضع املنبه عىل الساعة »: رمحه اهللشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز  قال (0255

دفن يف ن وال ي  كف  ل وال ي  غس  ال ي  فإنه  أو وقت دوامه ثم مات يف حينهالسابعة 

  .«مقابر املسلمني ألنه تعمد النوم عن الصالة

فتوى أن يف  السادس رمحه اهلل يف املجلدشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز أفتى  (0254

سالم فال صدام كافر ألنه يظهر الشيعية ويعلنها أمام الناس وأما كونه يّدعي اإل

يَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَّنُوا َفُأوَلئرَك َأُتوُب ] :يقبل منه ألن اهلل تعاىل يقول إرَلَّ الَّذر

يمُ  حر اُب الرَّ ْم َوَأَنا التَّوَّ  .{541}البقرة: [َعَلْيهر

جيوز لعن الرافضة ألهنم أشد كفرًا من اليهود والنصارى الذين ذكر اهلل لعنهم  (0252

ائريَل ]: فقاليف كتابه  ْْسَ
ْن َبنري إر يَن َكَفُروا مر َن الَّذر : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  {58}املائدة:[ ُلعر



  فرائد الفوائد من جمالس العلم

وهم يعتربون يف عداد املنافقني الذين ذكر  «أال لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى»

َن النَّارر ] :اهلل مصريهم فقال ْركر اَلَْسَفلر مر َي ِفر الدَّ  {511}النساء:[ إرنَّ املُنَافرقر

ن حصل فال إو ستغفارل بالذكر واالاشغنفضل من سبهم ولعنهم االولكن األ

  .بأس

ستدل دعاة التربج والسفور لدعواهم الباطلة بدليل قصة املرأة اخلثعمية التي ا (0250

إن أيب أدركته فريضة احلج وهو شيخ »: رسول اهلل فقالت ياملسو هيلع هللا ىلص جاءت النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص شفة لوجهها وكان النبي إن هذه املرأة كانت كا: كبري.... احلديث( فقالوا

يرصف وجه الفضل بن عباس ريض اهلل عنهام ملا أخذ ينظر إليها ولكن هذا 

الذي استدلوا به إنام حجة عليهم ال هلم وذلك ملا جاء يف رواية أيب  االستدالل

ملسو هيلع هللا ىلص أن هذه املرأة اخلثعمية كانت مع أبيها وكانت تعرض نفسها عىل النبي »: يعيل

 .«القرب منهليتزوجها وتنال رشف 

يف  السادس رمحه اهلل يف الفتاوى يف املجلدشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز ( قال 0251

 : حكم لبس الكعب وأقل أحواله الكراهة وذلك ألسباب

 ملا فيه من التدليس.  -0

 أنه عرضة لسقوط.  -5

  ثبوت رضره طبيًا ويزداد أيضًا عليها الفتنة. -4

وال  فيف الشمس حتى جي يمسح ويوضعفإنه  إذا عض الكلب املصحف (0251

  .يغسل

 : ( الذهاب إىل بالد الكفار نوعان0251

 ذهاٌب مستحب وهو الذهاب لدعوهتم إىل اإلسالم.  -0

ذهاٌب ال بد منه كالذهاب للعالج أو لطلب علم غري موجود عند املسلمني  -5

 ختلف يف التجارة.ا  و
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عية مع القدرة عىل اإلنكار بدليل حديث جيوز تأخري إنكار املنكر لعلة رش (0259

  .صالتهيف امليسء 

حكم تعلم اللغة اإلنجليزية للحاجة ال بأس أما تعلمها للجميع فيكره وذلك  (0241

تتعلموا رطانة  ال»: ملا رواه اإلمام البيهقي رمحه اهلل عن عمر ريض اهلل عنه

اهلل عّمن يتكلم إسناده صحيح وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه « األعجام

  .«أنه لسان سوء»: العربية بغري

ئل  (0240  االستشهاديةرمحه اهلل عن حكم العمليات شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز س 

 وقال الشيخ العالمة عبداهلل بن محيد رمحه اهلل بجوازها .«إهنا حرام وال جتوز»: فقال

ىل فاعلها أما مسائل وهذه املسألة من مسائل االجتهاد التي ال ينكر فيها ع

  .ينكر عىل فاعلهافإنه  اخلالف

  .تأمن الفتنةأن جيوز للمرأة أن تنكر عىل الرجل إذا رأته عىل منكر برشط  (0245

أنه جيوز محل  قيام رمضانحكم املتابعة باملصحف خلف اإلمام يف صالة  (0244

خاصة إذا كان املصحف يف صالة الفريضة واألوىل تركه وأما يف النافلة فال بأس 

يصيل خلف اإلمام حتى إذا أخطأ رده إىل الصواب أو أن يكون اإلمام ممن يحسن 

القراءة والتجويد فيتابع خلفه حتى يصحح تالوته أو أن يكون غري حافظ 

  .للقرآن فيقرأ يف صالة الليل من املصحف

كنا : لثبت عند الرتمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر ريض اهلل عنه قا (0240

رب اغفر يل وتب عل إنك »: يف املجلس الواحد مائة مرةملسو هيلع هللا ىلص نعد لرسول اهلل 

كر يف ترمجة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل أنه وقد ذ   «أنت التواب الرحيم

 .كان يسمع ذكره وهو قادم من مكان بعيد

ملت عىل أناشيد زماننا هذا التي اشت: حكم األناشيد واملجموعات اإلنشادية (0241

ال جتوز وأما إن خلت من مجيع املحذورات  بعض اآلالت وتشبهت بالغناء فهذه
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  .الرشعية فال بأس هبا ومكسبها حالل ال يشء فيه

 : األحاديث الضعيفة يف ( أشهر كتب0241

 كتاب املوضوعات للعالمة ابن اجلوزي رمحه اهلل.  .0

 طي رمحه اهلل. الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لإلمام السيو .5

 كتاب املوضوعات للحافظ مال عيل قاري احلنفي رمحه اهلل.  .4

 تلخيص املوضوعات البن اجلوزي للحافظ الذهبي رمحه اهلل.  .2

 كتاب يف املوضوعات لإلمام الشوكاين رمحه اهلل.  .0

  .ضعيفحديث  «تقيل لوا فإن الشياطني القي  »: حديث (0241

  .املولود اليمنى واإلقامة يف اليهرى ضعيفكل حديث فيه اآلذان يف أذن  (0249

كل حديث فيه أخذ ماء جديد لألذنني يف الوضوء ضعيف ويصح موقوفًا عىل  (0221

  .الصحابة

  .كل حديث فيه أن آدم نبي ضعيف ولكن ظاهر القرآن أنه نبي (0220

  .كل حديث فيه أن التيمم يكون بأكثر من رضبة ضعيف (0225

بل مل ملسو هيلع هللا ىلص رشوعية التهنئة بدخول رمضان ال يصح عن النبي كل حديث فيه م (0224

  .يروا فيها شيئاً 

 .كل حديث بأن إسحاق عليه السالم هو الذبيح اليصح (0222

  .كل حديث يف فضل املحافظة عىل إدراك تكبرية اإلحرام ضعيف (0220

حر هذا  إذا قال الرجل ال إله إال اهلل ما أشد»: قالملسو هيلع هللا ىلص روى أبو داود أن النبي  (0221

  .إال أجاره اهلل من النار إسناده ضعيف «اليوم اللهم أجرين من النار

العبد اآلبق حتى يرجع وامرأة باتت  ثالثة ال تقبل هلم الصالة»: حديث (0221

 .ضعيفحديث  «وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون

 : ست شفاعاتملسو هيلع هللا ىلص ( شفاعات النبي 0221
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 ب وتسمى بالكربى. الشفاعة العظمى عند احلسا .0

 الشفاعة ألهل اجلنة بدخوهلا.  .5

 الشفاعة ألناس من أهل النار استحقوها بعدم دخوهلا.  .4

 الشفاعة ألهل اجلنة الذين دخلوها برفعة درجاهتم.  .2

 الشفاعة ألناس دخلوا النار باخلروج منها.  .0

  .«هو يف ضحضاح من النار»: عنهملسو هيلع هللا ىلص شفاعته لعمه أيب طالب قال  .1

 .«أم اخلري بنت صخر ريض اهلل عنهام»: أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهأم اسم  (0229

  .أول خليفة تويف قبل أبوية هو أبو بكر الصديق ريض اهلل عنهام (0201

  .أول بيت أسلم مجيع أهله هو بيت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه (0200

 االستعاذة فضل كل األحاديث التي رواها النسائي يف سننه بأسانيد متصلة يف (0200

  .بسوريت الفلق والناس كلها صحيحة وهي بضعة عرش حديثاً 

روى عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أن : أفضل ما يقال يف الصباح واملساء (0205

أخرجه « من قرأ آية الكريس وخواتيم البقرة يف ليلة كفتاه» قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

كفتاه من الشيطان : وقيل الليلعن قيام : النسائي والطرباين قال العلامء كفتاه

 .من كل رش: وقيل

  .صدي بن عجالن ريض اهلل عنه «أبو أمامة الباهيل» (0204

عبد اهلل بن زيد اجلرمي املحدث املكثر يف رواية احلديث ريض اهلل « أبو قالبة» (0202

 .عنه

  .عبدامللك بن عبدالعزيز ريض اهلل عنه« ابن جرير» (0200

ملا  وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص راجعة القرآن هي الطريقة التي أرشد إليها النبي أفضل الطرق مل (0201

من قام به »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنه أن النبي  رواه مسلم

  .«الليل والنهار مل ينسه
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 ب هلا البخاري رمحه اهلل يف صحيحهاملوعظة بالليل وقد بو  ملسو هيلع هللا ىلص صح عن النبي  (0201

  .املوعظة بالليل: باب

الذي ال يتلذذ بالصالة مثل السمكة إذا »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (0201

  .«خرجت من املاء

 .«ميمونة بنت صبيح ريض اهلل عنها»: أم أيب هريرة ريض اهلل عنهاسم  (0209

  .«الفيل» :من عجائب املخلوقات حيوان ليس له مفاصل (0211

  .«الغراب»: قس بيضه هرب وتركهطائر إذا ف: من عجائب املخلوقات (0210

حرشة يستطيع اإلنسان أكل فرعها وال يستطيع : من عجائب املخلوقات (0215

  .«النحلة»: أكلها

حرشة ترضب الصخر فينشق فتضع بيضها يف : من عجائب املخلوقات (0214

  .«اجلرادة»: داخله

وي عن أكثر األحاديث املسلسالت الغالب عليها الضعف وأصحها ما ر (0212

كعب ريض اهلل عنه عىل التابعني بن رواه أيب  ما يف سورة الصف ثمملسو هيلع هللا ىلص النبي 

  .حتى وصل إىل الدرامي

  .فائدة احلديث املسلسل هو زيادة العلم والتثبيت (0210

روى أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن حبان رمحهم اهلل عن عمر ريض اهلل عنه  (0211

  .اجلامع الصحيح «إال يف املدينة فليفعل من استطاع أال يموت»: ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال

 : ( ثالثة أجزاء للنواة جاء ذكرها يف القرآن0211

ير ]: قال اهلل تعاىل: القطمري .0 ْن قرْطمر ْن ُدونرهر َما َيْملرُكوَن مر يَن َتْدُعوَن مر [ َوالَّذر

 وهو اللفافة والغشاء الرقيق الذي يغطي النواة. 

ًياَأْم ]: قال اهلل تعاىل: النقري .5 َن املُْلكر َفإرًذا ََل ُيْؤُتوَن النَّاَس َنقر يٌب مر ْم َنصر  [َْلُ

 وهو احلفرة التي يف ظهر النواة فالنخلة خترج من هذه احلفرة. 
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وهو اخليط املمدود يف وسط [ َوََل ُيْظَلُموَن َفتريًَل ] :قال اهلل تعاىل: الفتيل .4

 النواة. 

ذا سمع من خيالف النص الرصيح يعطيه فائدة عظيمة ينبغي عىل اإلنسان إ (0211

ملسو هيلع هللا ىلص فقط الدليل بدليل قصة أيب طالب عندما حرضته الوفاة فقدم إليه النبي 

  .وعنده عبداهلل بن أمية وأبو جهل

 ( من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 0219

 ه غلط يف التوحيد. عليأنه ال يوجد  .0

 . يف دمشق (4)يف مرص  (2)أنه سجن سبع مرات  .5

ستدل به استدل بكل دليل أستطيع أن أَ »: روى عنه تلميذه ابن القيم أنه قال .4

 . «دلياًل عليهاجعله أن  خصمي عيل  

ف مئات الرسائل وكانوا يسموهنا ذوات األلف وأكثرها حرقت أنه صن   .2

 والباقي فيها خري. 

دنا علم واحلمد ينفعنا وانفعنا بم علمتنا وز اللهم علمنا ما»: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل قال (0211

رواه الرتمذي وإسناده حسن  «هلل عىل كل حال ونعوذ باهلل من حال أهل النار

  .كان يقول هذا الدعاء يف هناية املجلسملسو هيلع هللا ىلص وثبت أن النبي 

  .حل والبدعة تقب  جتم  نة الس (0210

ملسو هيلع هللا ىلص عن بعض زوجات النبي  امبن عمر ريض اهلل عنهعبداهلل ما جاء يف رواية  (0215

  .اد هبا أخته حفصة ريض اهلل عنهافاملر

: منهاملسو هيلع هللا ىلص لنبي اها ساًم من أسامء الصحابة والصحابيات غري  اثامنية وستون  (0214

 عنبة إىل عنقودة وعبد الكعبة إىلاملضطجع إىل املنبعث وحرصم إىل زرعة و

  .وأسود إىل أبيض عبد اهلل

مة وشكر النعمة وكثرة انكسار القلب وزيادة النع: فوائد اإلكثار من احلمد (0212
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 .العبادة

من جلس يف مصاله حتى تطلع الشمس حسناء فصىل ركعتني فله »: حديث (0210

وأما البقاء يف املسجد إىل أن تطلع الشمس  احلديث ضعيف «أجر حجة تامة

 .حسناء ورد يف صحيح مسلم

 ( من الوصايا لطالب العلم: 0211

 املحافظة عىل الوقت. .0

 م اجللوس.طلب العلم وعد .5

 سالمة الصدر عىل املسلمني. .4

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر قدر املستطاع. .2

 .يف ركعتي الفجر بمقدار عرش تسبيحات يف الركوع والسجودملسو هيلع هللا ىلص ختفيف النبي  (0211

 .يستحب الدعاء بعد الصلوات بدون رفع اليدين (0211

 .موضوع حديث «النظافة من اإليمن»: حديث (0219

: واألفضل أن يقال« وجل يف يوم القيامة حمكمة قاضيها اهلل عز»: ال يقال (0211

 .أحكم احلاكمني»

 .«مصغية آذانكلنا »: واألفضل أن يقال «صاغية آذانكلنا »: ال يقال (0210

وهذا يف الصالة قال اإلمام أمحد  «فليتخري من الدعاء بم شاء»: جاء يف احلديث (0215

 .ملسو هيلع هللا ىلصإال بام ورد عن النبي يدعو  ال: رمحه اهلل

جيوز مجع صاليت الظهر والعرص للمسافر إذا علم أنه يصل قبل دخول وقت  (0214

 .صالة العرص

ال نعرف إسنادًا لبعض املؤلفات املنسوبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  (0212

 .«الالمية ودعاء ختم القرآن»: منها

إال عمر  مل يروه   «إنم األعمل بالنيات»: حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (0210
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 .بن اخلطاب ريض اهلل عنه

ر هبم النار يغمى سع  حديث أول من ت   ىكان أبو هريرة ريض اهلل عنه إذا رو (0211

 .عليه ثالثًا حتى يستند ويرويه

أنا أحرض دروسك وبعد كل » خالد: شيخ جاءين أحد اجلن يف املنام وقال يل يا (0211

 .«ل رأسك ويدكدرس أقب  

دى اهلدية ال»: قول العامة (0211  .تصح ال« هت 

 .بأس هبا ال« ت الربكةحل  »: قول (0219

 .ضعيف حديث «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار» :حديث (0291

 .وجل هلل عزابام شاء من خلقه واملخلوق ال يقسم إال باهلل يقسم  (0290

 .أللباين رمحه اهللل« قيام رمضان»: ننصح بقراءة كتاب (0295

 .خذ أكثرهم علاًم وتقوىأإذا سأل العامي أهل العلم ي (0294

 .تصح األحاديث املرفوعة يف القدرية ال (0292

 .ترفع الشبهة والشهوة إال بالعلم واإليامن ال (0290

 .يستحب قطع صيام التطوع ال (0291

 . احليعلتنييف وااللتفاتللمؤذن وضع السبابتني يف أ ذنية نة الس (0291

 .بالدعاء عند اإلفطار يثبت دليٌل   مل (0291

 .نة إسدال اليدين بعد الرفع من الركوعاألقرب للسُّ  (0299

ختم اإلمام البخاري رمحه اهلل صحيحه واإلمام ابن حجر رمحه اهلل بلوغ املرام  (0011

فتان كلمتان حبيبتان إىل الرمحان خفي: ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ريض اهلل عنه قوله  بحديث

  «.سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم: يف امليزان عىل اللسان ثقيلتان
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 سسس

 احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 أما بعد

قد أجزت نارص بن سعيد بن  نعم أنا خالد بن عبدالعزيز بن حممد آل هويسني

كلمتان »: يب هريرة ريض اهلل عنه الثابت يف الصحيحني وهوسيف السيف بحديث أ

سبحان اهلل وبحمده سبحان : حبيبتان إىل الرمحان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان

 .«اهلل العظيم

وأويص املجاز ملسو هيلع هللا ىلص إجازة خاصة يف هذا احلديث فقط بسند متصل إىل رسول اهلل 

لسلف الصالح واهلل أعـلم وصىل اهلل وسـلم بتقوى اهلل والعلم والعمل ولزوم طريق ا

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

  (0)آل هويسني بن حممد خالد بن عبدالعزيز

 

     
 

 

 

                                           
عنه تعاىل بن ثابت ريض اهلل يف جامع عاصم  هـ09/00/0251حرر يف يوم األربعاء املوافق  (0)

 من أدلة األحكام بلوغ املرام كتاب من «كتاب اجلامع»من رشح  يف حمافظة اخلرج يف آخر درس

 .واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات تعاىل، رمحه اهلل العسقالين لإلمام ابن حجر
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  مراجع الفوائد

بن ا، أقيم الدرس يف جامع عاصم لنوويوية لإلمام االنو رشح أحاديث األربعني -0

 ثابت بمحافظة اخلرج.

، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن مام حممد بن عبدالوهابد لإلرشح كتاب التوحي -5

 الرياض.مدينة ثابت بمحافظة اخلرج، وأقيم الدرس يف جامع البخاري ب

، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت ة الفقه لإلمام املقديسرشح عمد -4

 بمحافظة اخلرج.

أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت  ،لطحاوية لإلمام الطحاويرشح العقيدة ا -2

 بمحافظة اخلرج.

، أقيم الدرس يف جامع عبدالوهابمام حممد بن رشح رشوط الصالة لإل -0

 الرياض.مدينة البخاري ب

، أقيم الدرس يف إلمام البخاريالبخاري لرشح كتاب الدعوات من صحيح  -1

 جامع عاصم بن ثابت بمحافظة اخلرج.

، العسقالينلإلمام ابن حجر  من أدلة األحكام ع من بلوغ املرامرشح كتاب اجلام -1

 أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت بمحافظة اخلرج.

رشح أبواب األدب من كتاب التقريب يف ختريج أحاديث تقريب األسانيد  -1

، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت بمحافظة اقيحافظ زين الدين العرلل

 خلرج.ا

، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت بمحافظة نة لإلمام أمحدرشح أصول الس -9

 اخلرج.

هلل للعالمة سعيد بن رشح الكالم املنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى ال إله إال ا -01

 ، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت بمحافظة اخلرج.حجي
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، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت ويالنورشح املقاصد النووية لإلمام  -00

 بمحافظة اخلرج.

، أقيم الدرس يف مام جالل الدين السيوطيرشح وختريج أحاديث العقائد لإل -05

 جامع عاصم بن ثابت بمحافظة اخلرج.

رشح كتاب الصيام واالعتكاف من كتاب بلغة الساغب وبغية الراغب لإلمام فخر  -04

 ، أقيم الدرس يف جامع عاصم بن ثابت بمحافظة اخلرج.يميةالدين ابن ت

 سوصيد الفوائد من جمالس شيخنا خالد، بعض الفوائد التي مجعت من درمذكرة  -02

 .، مجع وترتيب وإعداد أبو عبداهللاهلويسنيخالد بن عبدالعزيز  الشيخ

 .وي العنزيحممد بن شامذكرة احلج، مجع وترتيب وإعداد  -00

مذكرة الصيام واالعتكاف، مجع وترتيب وإعداد عبدالرمحن بن عبيد الرفدي،  -01

 .يد احلريب، حممد بن شاوي العنزيبن عبمبارك 

تيب وإعداد حممد بن شاوي كتيب املسائل يف احلج والعمرة والزيارة، مجع وتر -01

 .العنزي

 .تيب وإعداد حممد بن شاوي العنزيكتيب املسائل يف احلج مجع وتر -01

عبدالعزيز شيخ خالد بن ال ةكتيب اإلكليل يف مناسك احلج والعمرة، تأليف فضيل -09

 .اهلويسني

تأليف فضيلة الشيخ خالد بن مطوية رسالة يف إقامة الصفوف ووجوهبا،  -51

 .هلويسنيعبدالعزيز ا

بن عبدالعزيز  شيخ خالدمطوية رسالة يف منهجية طالب العلم، تأليف فضيلة ال -50

 .اهلويسني

 .شيخ خالد بن عبدالعزيز اهلويسنيفتاوى منوعة لفضيلة ال -55
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